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Inledning.
Geografi betyder beskrifning öfver jorden.
Jorden är rund, nästan som ett klot. Men jordklotet

är dock ett ganska stort klot. Ty tvärt igenom jorden är
det vid pass 1,200 finska mil.

Jorden sväfvar alldeles fritt i rymden tillika med en
otalig mängd andra Himlakroppar eller Verldsklot, hvilka alla
tillsammans kallas Verlden.

Himlakropparne (Stjernorna) äro antingen Fixstjernor,
Planeter, Månar eller Kometer.

Fixstjernorna lysa med ett dejm eget sken och sprida
ljus och värme. En af dessa fixstjernor är vår Sol.

Solen omgifves af Planeter, som i något aflånga banor
röra sig omkring henne; samt af Kometer, hvilkas banor
kring solen äro mycket aflånga, hvarföre kometerne stundom
komma solen mycket nära, stundom åter mycket aflägsna
sig från henne. — Några planeter beledsagas af Månar,
hvilka tillika gå omkring dem.

Alla planeter, månar och kometer erhålla ljus och
värme från solen.

Omkring solen röra sig, så vidt man vet, 8 hufvud-
planeter, vid pass 90 småplaneter, 21 månar och en mängd
kometer. Planeterne äro följande, i ordning efter deras allt
större afstånd från solen: Merkurius, Venus, Jorden, Mars,
Småplaneteme, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. — Från
jorden till solen äro omkring 14 miljoner finska mil.

Planeterne hafva en tvåfaldig rörelse, d. v. s. de gå
framåt omkring solen, under det de tillika rulla omkring
sig sjelfva, liksom hjulet vrides. omkring sin axel.
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Jordklotet vrider sig kring en linie, som man tänker
sig vara dragen genom dess midt. Denna linie kallar man
jordens Axel. Ändarne af jordens axel kallas jordens Poler.
Polerna äro således två.

Jorden vänder sig omkring sin axel på 24 timmar,
hvilken tid kallas ett Dygn. Af denna rörelse uppkommer
Dag och Natt.

Sin bana omkring solen fullbordar jorden på 365 dygn,
5 timmar, 48 minuter och 49 sekunder, hvilken tid kallas
ett Ar. Af jordens rörelse omkring solen uppkomma års-
tiderna: Vår, Sommar, Höst och Vinter.

Månen behöfver 29 och ett hälft dygn för att fullända
sin bana omkring jorden, hvilken tid kallas en Månad. —

Från jorden till månen äro omkring 36 tusen finska mil.
Om månen, under sitt omlopp kring jorden, kommer

i rät linie mellan solen och jorden, skymmer c^en bort so-
len för jorden. Sålunda uppstår Solförmörkelse.

Om jorden kommer i rät linie mellan solen och må-
nen, kastas jordens skugga på månen. Sålunda uppkom-
mer Månförmörkelse.

Himlahvalfvet förekommer oss såsom ett ihåligt klot,
på hvilket stjernorna äro fastade. Vi tycka, att jorden be-
finner sig i midten af detta hvalf, samt att himlakropparne
röra sig omkring jorden.

Jordens poler vända sig åt motsatta nejder af himla-
hvalfvet. Den ena polen vänder sig åt den trakt af him-
melen, der Polstjernan synes och kallas Nordpol. Den andra
jordpolen kallas Sydpol.

Det håll, der vi se polstjernan, kallas Norr. Midt emot
norr är Söder. Står man med ansigtet mot norr, så har
man på högra handen Öster och på venstra handen Vester.
Väderstrecken äro alltså fyra: Norr, Söder, Öster och Vester.

Midt emellan norr och öster är Nordost, midt emellan
söder och öster Sydost, midt emellan norr och vester Nord-
oest samt midt emellan söder och vester Sydvest.

Jordens hvälfning omkring axeln sker från vester till
öster. Derföre tyckes solen gå upp i öster och gå ned i
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vester. När det är middag, sä är solen för oss rätt i sö-
der, midt emot norr.

Jordytan består af vatten och land. Land kallas jord-
ytans fasta delar, som höja sig utur vattnet. Haf, Verlds-
haj', Ocean kallas de stora salta vatten, af hvilka landet
omgifves.

Man afritar jorden på ett klot, som kallas Jordglob;
eller ock ritar man två ringar på papper; i den ena ringen
afritar man den ena sidan af jorden, och iden andra afri-
tar man andra sidan, och dessa kallas Globkarta.

Största delen af landet utgöres af två stora massor,
som ligga på motsatt^ sidor af jordklotet. Den bredaste,
som är nästan utan afbrott sammanhängande och mot sö-
der fördelad i flera utskjutande uddar, kallas Gamla Verlden:
emedan de äldsta folk, om hvilka vi fått kunskap, hafva
lefvat der. Den andra, som på midten är smalast och ser
ut som två större land, sammanbundna genom ett smalt,
kallas Nya Verlden. — Utom dessa två stora land ser man
på jordgloben, på sydöstra sidan om Gamla Verlden, ännu
ett större land, som kallas Nya Holland.

Man föreställer sig en linie vara dragen rundt omkring
jorden, midt emellan polerna. Denna linie kallas Eqvator
eller Dagjemningslinie, emedan alla orter på jorden hafva
lika lång dag som natt, då solens strålar falla lodrätt på
eqvatorn. Eqvatorn är dragen rätt i öster och vester. Han
delar jordklotets yta i tvenne lika stora delar: Norra och
Södra Halfklotet. Norra halfklotet är den hälft af jorden,
som vänder sig möt polstjernan. Södra halfklotet är den
hälft af jordklotet, som vänder sig tvärt ifrån polstjernan.
Vi bo i det norra halfklotet.

Tvärs öfver eqvatorn gå, frän den ena polen till den
andra, rätt fram många andra linier, som kallas Meridianer
eller Middägslinier, emedan alla orter under samma meridian
få middag vid samma tid. En meridian kan man tänka
sig dragen genom livar och en ort på jordklotet. Första
Meridian kallas vanligtvis den, som är dragen helt nära
Gamla verldens vestra kant öster om ön Ferro. Den kallas
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äfven Ferro Meridian. Den hälft af jordytan, som ligger
österut från första meridianen, källas Östra Halfklotet. Den
hälften, som ligger vesterut från första meridianen, kallas
Vestra Halfklotet.

Gamla verlden ligger nästan hel och hållen på östra
halfklotet. Den kallas ock derföre Östra Verlden. Nya verl-
den ligger på vestra halfklotet. Den kallas derföre äfven
Vestra Verlden. Nya Holland ligger i östra halfklotets syd-
östra del.

På ömse sidor om eqvatorn har man dragit många
linier, som äro jemngående eller parallela med eqvatorn
och kallas Parallelkretsar. Af dessa kallas två, som ligga
på hvar sin sida om eqvatorn och på lika afstånd från den-
samma, Vändkretsar eller Tropiker. Lika långt från polerna,
som vändkretsarne äro från eqvatorn, gå tvenne andra li-
nier, som kallas Polkretsar.

Genom eqvatorn, meridianerna och parallelkretsarne
bestämmes en orts läge på jorden. Dessa linier indelas
i lika stora delar, som kallas Grader och betecknas °. Hvarje
grad delas i 60 Minuter, som tecknas ', och hvarje minut i
60 Sekunder, som tecknas ". Eqvatorn och parallelkretsarne
äro indelade i 360°, räknade åt öster från den punkt, der
dessa linier skäras af första meridianen. Meridianerne äro
indelade i 180°, räknade från eqvatorn både åt norr och
söder, så att nittionde graden faller in på polen. En orts
afstånd från första meridianen kallas dess Längd eller Lon-
gitud. En orts afstånd från eqvatorn kallas dess Bredd eller
Latitud. Latituden är antingen Nordlig eller Sydlig.

En breddgrad är, hvar som helst på jorden, omkring
15 geografiska mil. En landgrad är vid eqvatorn 15 mil,
och minskas alltmer, ju närmare man kommer polerna.
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1. Jordytan; Haf och Land.
Ö är ett land, som på alla sidor omgifves af vatten.

Landet består således af större och mindre öar. Holmar äro
mindre öar; Klippor och Skär äro de minsta bergiga öar i
hafvet. En samling af flera öar kallas Öflock eller Arkipe-
lag; äro dessa små och klippiga, kallas den Skärgård. En
rad af flera sammanhängande klippor kallas Ref.

Fast land eller Kontinent kallas ett stort sammanhän-
gande land. Halfö kallas en del af landet, som till större
delen är kringfluten af vatten, men på en sida samman-
hänger med fasta landet. Landtunga kallas en lång och smal
halfö. Strand är landets yttersta rand, som sköljes af vatt-
net. En hafsstrand med landet derintill är en Kust. Udde
(Kap) är ett i hafvet utskjutande hörn af ett land. Näs är
en smal landsträcka, som förenar två större land.

Haf svik är en del af hafvet, som intränger i landet och
på flera sidor omgifves af land. Bugt kallas en hafsvik,
som mindre djupt intränger i landet och har en bred öpp-
ning. Hamn är en liten vik eller bugt, som lemnar trygg
plats åt skepp. Redd är en öppen ankarplats utan att bilda
en bugt. Sund eller Kanal är ett smalt vatten, som förenar
tvenne större vatten. Innanhaf är ett haf, som omgifves af
land, så att det blott genom smala sund förbindes med
verldshafvet.

Om hafsbottnen stiger nära upp till vattenytan, upp-
kommer ett Grund; består det af sand, får det namn af Sand-
bank; består det af klippor, kallas det Blindskär.

Vi räkne Tre fasta land: 1. Gamla eller östra Verlden,
2. Nya eller Vestra Verlden, 3. Nya Holland eller Sydöstra
Verlden.
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Gamla Verlden ligger på östra halfklotet, utom ett hörn
längst mot n.0., som sträcker sig in i vestra halfklotet. Den
är i bredden utsträckt nästan tvärt öfver östra halfklotet,
och ligger till största delen i. dess norra hälft. Blott en
stor halfö af Gamla verlden ligger i östra halfklotets södra
hälft. De nordligaste uddar af Gamla verlden äro Kap Tai-
mur och Sévero-Vo^tötédhnoif som, ö. öm den förra, skjuter
ut något mera mot norr. Dess sydligaste uddar äro Goda
Hopps-udden och ö. derifrån Kap Agulhas (Aguljas) eller Nål-
udden, som skjuter ut något mera mot s. Med sin vestra
kust hinner Gamla verlden helt nära till första meridianen:
dess vestligaste udde kallas Kap Verde eller Gröna udden;
dess nordostligaste hörn kallas Ostkap. Dess utsträckning
i ö. och v. är icke långt ifrån dubbelt så stor som sträck-
ningen i n. och s. — Ett stort vatten intränger på vestra sidan
af Gamla verlden. Det kallas Medelhapet. En annan smal
halsvik, som intränger från s. och kallas Arabiska Viken eller
Röda Hafvet, kommer med sin nordligaste spets så nära Me-
delhafvet, att de skiljas blott af ett smalt näs, som kallas
näset vid Suez. Gamla verlden blir genom dessa vatten de-
lad i två stora delar. Den norra delen ligger n. och ö. om
Medelhafvet samt n.o. om Röda hafvet, helt och hållet på
norra halfklotet. Pen sydvestra delen ligger s. om Medel-
hafvet och v. om Röda hafvet, till en del i norra, till en
del i södra halfklotet. De sammanhänga medelst näset vid
Suez. Gamla verlden indelas i 3 Verldsdelar: Asien, Europa
och Afrika. Asien och Europa ligga i Gamla verldens norra
del. Afrika ensam utgör dess sydvestra del.

Nya eller Vestra Verlden ligger på vestra halfklotet.
Den har en lång sträckning i n. och s. Nya verldens
nordligaste kända punkt är Rodd-Bay. Dess sydligaste udde
kallas Kap Forward; men sydligare är Kap Horn, på en klippa
i hafvet s. om öflocken Eldslandet. Mellan ö. och v. har
Nya verlden största bredden mot norr; längsta sträckningen
i ö. och v. är likväl ganska mycket mindre än sträcknin-
gen i n. och s. Vestligaste udden gent emot Asiens Ostkap
kallas Prins Wales Kap (O als); den östligaste Kap San Roque.
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Nya verlden utgöres af tvenne stora land, som n. om eqva-
torn sammanhänga medelst Panama-näset. Den norra delen
ligger på midten af vestra halfklotet och helt och hållet i
dess norra hälft. Den är bredast i n. och afsmalnar små-
ningom mot s. Den södra delen är med sitt nordvestra hörn
fästad vid den norra genom Panama-näset. Den ligger ö.
om midten af vestra halfklotet, endast till sin nordligaste
del i norra halfklotet, till största delen i det södra. Äfven
den har sin största bredd mot n. och afsmalnar mot s., så
att den nästan har skapnad af en trekant. Hela Nya verl-
den utgör verldsdelen Amerika. Dess norra del kallas Nord-
Amerika; dess södra del Syd-Amerika.

Nya Holland ligger s.o. om Gamla verlden på östra
halfklotets södra hälft. Sträckningen i ö. och v. är störst
ungefär öfver landets midt. Landets sträckning i n. och s.
är mindre än den i ö. och v. Nordligaste udden .är Kap
York. Den sydligaste kallas Kap Wilson. Nya Holland utgör
femte verldsdelens, Australiens, fasta land. Till Australien
hör dessutom en oräknelig myckenhet öar.

Jordklotet indelas således i Fem Verldsdelar, nemligen:
Asien, Afrika, Europa, Amerika och Australien.

Asien utgör Gamla verldens nordöstra del. I vester
sammanhänger det med Europa på en lång sträckning från
n. till s. Med Afrika är det i s.v. förenadt genom näset
vid Suez. Dess nordostligaste hörn är genom ett sund skildt
från Nord-Amerika. Mot n., ö. och s. omgifves det af haf-
vet. Asiens nordligaste uddar äro Kap Taimur och Severo-
Vostotschnoi (78° nordl. br.). På östra sidan har det tre be-
tydliga halföar: Tschuktschernas land, hvars yttersta udde är
Ostkap (208° 1.); Kamtschatka, hvars sydligaste udde är Kap
Lopatka; och Korea. På södra sidan har det tre stora half-
öar: den Östra Indiska, som mot söder bildar en lång land-
tunga, Malakka, hvars sydligaste uddar äro Kap Romania och
Kap Buros eller Bulus, som v. om den förra skjuter ut mera
mot s. och är hela Asiens sydligaste udde (1° n. br.); den
Vestra Indiska, som småningom smalnar mot s. och hvars
sydligaste udde är Kap Komorin; samt den Arabiska halfön,
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hvars södra kust har en lång sträckning i s.v. och n.o.
Mot v. har Asien en stor halfö, som sträcker sig inåt Me-
delhafvet, den Vest-Asiatiska eller Mindre Asien, hvars vestli-
gaste udde är Kap Babä, tillika Asiens vestligaste spets
(43V2 0 1.)- — Till Asien höra de större öarne: Cypern, i
Medelhafvet, s. om Mindre Asien; Ceylon, s.o. om Vestra
Indiska hallon; de Stora Indiska eller Sunda-öarne: Sumatra,
Java (Dschava), Bornéo, Célebes, s.o. om Östra Indiska half-
ön; de Små Sunda-öarne, i en rad ö. om Java; Molukkerna,
ö. om Celebes; Filippinerna (Mindanäo och Luzön eller Ma-
nila), n.o. om Borneo; Hainan, ö. om Östra Indiska halfön,
nära fasta landet; Taivan eller Formosa, n. om Filippinerna;
de Japanska öarne (Kiusiu, Nipon, Jeso) och Sacliälin, utanför
fasta landets östra kust; Kurilema, en rad öar mellan Jeso
och Kap Lopatka; samt Nya Sibirien, en flock stora öar vid
Asiens norra kust.

Afrika utgör Gamla verldens sydvestra del; samman-
hänger mot n.o. med Asien genom näset vid Suez. Omgif-
vet i n. af Medelhafvet, i n.o. af Arabiska viken; för öfrigt
af Verldshafvet. På Afrikas vestra kust intränger hafvet
med en ganska stor vik, som kallas Guinea-viken. På hvar-
dera sidan om denna vik bildar Afrika en stor halfö: den
vestra, mellan Medelhafvet, Verldshafvet och Guinea-viken,
sträcker sig emot v., är ganska bred och slutar med en
småningom böjd kust; den södra, som sträcker sig mot s.,
är omgifven af Verldshafvet, aftager småningom i bredd och
ändas i .en stympad spets. Afrikas östligaste udde är Kap
Guardafui, s. om Arabien (69° 1.) Sydligaste uddarne äro
Goda Hopps-udden och Kap Agulhas, som skjuter litet längre
ned mot s. (35° s. br.), ö. om-Goda Hopps-udden. Vestli-
gaste udden, Gröna Udden eller Kap Verde (6' 1.); och de
nordligaste vid Medelhafvet, Kap Bon och Kap Blanco, som
skjuter ut längre mot n. (37° n. br.), v. om Kap Bon. Största
sträckningen i n. och s. är något längre än den i ö. och v.
— Till Afrika höra: den stora ön Madagaskar, utanför syd-
östra kusten; Maskarenhas-öarne,, ö. om Madagaskar; Sokötra,
utanför Kap Guardafui; samt utanför nordvestra kusten
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öflockarne: Azorerna eller Terceiras, på vestra halfklotet;
Norra Kanarie-öarne eller Madeira-öarne; Södra Kanarie-öarne;
och Kap Verde-öame eller Gröna-uddens öar, på vestra halfklotet.

Europa är Gamla verldens nordvestra del, beläget i
norra hälften af östra halfklotet. Sammanhänger i ö. ge-
nom en lång landgräns med Asien. Gränsen utgöres af
bergkedjan Ural, Kaspiska hafvet och bergkedjan Kaukasus.
Medelhafvet skiljer Europa från Afrika. Mot v. och n. är
denna verldsdel omgifven af Verldshafvet. Längsta sträck-
ningen är från n.0., der Europas kust träffar Asiens, till
sydvestligaste udden Kap S:t Vincent. Nordligaste uddarne
äro Nordkyn på fasta landet (71° n. br.) och Nordkap på en
ö (Magerö) v. om den förra, litet längre mot n. — Ett stort
vatten, kalladt Östersjön, intränger från v. i norra delen af
Europa. — På nordvestra kusten har Europa två halföar:
den Skandinaviska och den Danska. På södra kusten: Pyre-
neiska halfön; Italienska halfön, till sin gestalt ej olik en stöf-
vel; Turkisk-Grekiska halfön, hvars sydligaste del är en sär-
skild halfö, Morea, sammanhängande med fasta landet ge-
nom det smala Korinthiska näset', samt halfön Krim, jemväl
genom ett smalt näs förenad med fasta landet, Europas
sydligaste uddar äro Kap Matapan på Morea och Kap Tarifa
på Pyreneiska halfön, litet längre mot s. (36° n. br.). På
Pyreneiska halfön är äfven Europas vestligaste udde Kap
La Roca (8° 1.). — Större öar och öflockar: Növaja Semljå,
utanför nordöstra kusten; Spetsbergen, långt i n. samt Island,
långt i v. från Skandinaviska halfön; Lofoddens öar, vid
Skandinaviska halföns nordvestra kust; Britannien, Europas
största ö, utanför nordvestra kusten; Irland, v. om Britan-
nien; Danska öarne (Seeland, Fyen m. fl.), mellan Skandina-
viska och Danska halfön; Gottland, Öland, Åland, Dagö och
Ösel, ö. om Skandinaviska halfön, i Östersjön; samt i Me-
delhafvet: Baleariska öarne (Mallorka, Minorka), ö. om Pyre-
neiska halfön, Sardinien och Korsika, v. om Italienska half-
ön, Sicilien, vid Italienska halföns sydligaste spets, Kandia
eller Kreta, s.o. om Morea, och från Kandia norrut de tal-



12

rika Arkipelagens öar, bland hvilka den största är Negroponte
eller Egribos (Euböa).

Amerika utgör Vestra eller Nya Verlden och ligger på
vestra halfklotet. Dess tvenne delar, Nord- och Syd-Amerika,
äro förenade medelst Panama-näset. Nord-Amerikas längsta
sträckning går i n.v. och s.o. från vestligaste udden Prins
Wales Kap (210° 1.) till Panama-näset. Det landfasta Nord-
Amerikas nordligaste kända punkt är Rodd- Bay (73° n. br.).
Syd-Amerikas största sträckning går i n. och s. från nordli-
gaste udden Kap Gallinas (12° n. br.) till Kap Forvard (54°
s. br.). Syd-Amerikas östligaste udde heter Kap San Roque
(342° 1.). Nord-Amerikas norra kust har halföarne Boothia
Felix (Buhdsia), det landfasta Amerikas nordligaste del, och
Melville, från smala näs utsträckta mot n. Östra kusten har
fyra halföar: Labrador, en bred halfö, vänd mot n.0.; Nya
Skottland, en liten halfö s. om Labrador, genom ett smalt
näs förenad med fasta landet; Florida, utsträckt mot s.o.
från Nord-Amerikas sydöstra hörn; Yukatan, utsträckt mot
n. från den smala landsträckan mellan Nord- och Syd-
Amerika, Nord-Amerikas vestra kust har tvenne smala
halföar eller landtungor: Aljaska, utsträckt mot s.v., och
Gamla Kalifornien, vändt mot s.o. och blott genom en
smal vik skildt från fasta landet, Syd-Amerika har inga
betydliga halföar. — Till Amerika hörande stora öar och
öflockar: Grönland, näst de tre fasta landen jordens största
ö, n.o. om Nord-Amerika; Grinnell-land, n.v. om Grönland,
det nordligast bekanta land på jorden (82° n. br.); Parry-
öarne m. fl. stora öar, n. om Nord-Amerika; Baffmsland, vid
Nord-Amerikas nordöstra hörn, skildt från Grönland genom
Baffins-viken, Southampton (Soudshämten), s. om halfön Mel-
ville; New-Foundland (Njufoundlend), s.o. om Labrador, från
hvilken halfö det endast är skildt genom ett smalt sund;
de Stora Antillerna (Kuba, Jamaika, Haiti eller San Domingo
och Portoriko), s. och s.o. om halfön Florida; de Små Antil-
lerna eller Karaibiska öarne, ö. och s.o. om de Stora Antil-
lerna; Bahama-öarne eller Lukayerna, n.o. om Kuba; Falk-
lands-öarne eller Maluinerna, ö. öm Syd-Amerikas södra hörn;
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öflocken Eldslandet, vid Syd-Amerikas sydligaste udde, skild
från fasta landet genom det smala Magelhaens-sundet; en stor
skärgård invid vestra kusten af Syd-Amerikas sydligaste
land; Galäpagos eller Sköldpadd-öarne, v. om Syd-Amerika
under eqvatorn; vid vestra kusten af Nord-Amerika en stor
skärgård, i hvilken Vancouvers-ön är den största; Kodjak, ö.
obi Äljaska; Ale-uterna, en lång rad öar, v. om Aljaska.

Australien består af Nya Holland (11°—39° s. br. och 131°—
171° 1.) och en otalig mängd öar, belägna s.o. om Asien,
till en del på östra, till en del på vestra halfklotet, De
större: Nya Guinea, n. om Nya Holland; Nya Irland, ö. om
Nya Guinea; Nya Kaledonien, ö. om Nya Holland; Van Die-
mens land, s: om Nya Holland; Nya Zeeland (Seeland), tvenne
stora öar, långt i ö. från Van Diemens land. Större öfloc-
kar: 1. norr om eqvatorn: Marianerna eller Ladronerna, långt
österut från Filippinerna; Karolinerna, s. om Marianerna;
Lord Mulgraves (Möllgrehws) -öar, ö. om Karolinerna, till en
del s. om eqvatorn; Sandwich (Sändwitsch) -öarne {Hawaii m.
fl.), långt i n.o. från Mulgraves-öarne. 2. söder om eqva-
torn

,
österut från Nya Holland och Nya Guinea: Salomons-

öårne, s.o. om Nya Irland; Nya Rebriderna, n.o. om Nya Kaledo-
nien; Viti- eller Fidschi-öarne, ö. om Nya Hebriderna; Tonga-
eller Vänskaps-öarne, ö. om Fidschi-öarne; Samoa- eller Skep-
par-öarne, n.o. om Tonga-öarne; Sällskaps-öarne (Tahiti), långt
i ö. från Tonga-öarne; Mendannas - öarne (Nuka Hiwa), n.o.
om Sällskaps-öarne; samt Paumotu eller Låga-öarne, s.o. om
Sällskaps - öarne.

Söder om jordens tre fasta land har man funnit kust-
sträckor, som man förmodar tillhöra en stor Austr al-konti-
nent. Det sydligaste land man känner är Syd-Viktorialand,
långt i s. från Nya Zeeland (till 78° s. br.).

Af verldsdelarna är Asien den största och Australien
den minsta. Asien är nära fem gånger så stort som Eu-
ropa, Amerika är fyra och Afrika tre gånger så stort som
Europa. — Norra halfklotet har tre gånger så mycket land,
söm det södra; östra halfklotet två gånger så mycket land,
som det vestra.
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Verldshafvet delas i fem stora afdelningar: 1 Norra Is-
hafvet; 2 Södra Ishafvet; 3 Atlantiska hafvet; 4 Indiska hafvet;
& Stora Oceanen eller Stilla hafvet.

Norra Ishafvet omgifver Nordpolen, och begränsas dels
af Europas, Asiens och Amerikas norra kuster, dels, der
dessa landgränser upphöra, af norra polkretsen. Genom den
bredäi öppningen mellan Europa och Grönland, på båda si-
dor om ön Island, samt mellan Nord-Amerika och Grön-
land, omkring Baffinsland, står det i förbindelse med Atlan-
tiska hafvet. Genom Behrings-sund, mellan Asien och Ame-
rika, är det förenadt med Stora oceanen. Det intränger på
Europas kust medelsten storvik, Ihita hafvet, bildar, ö. om
Novaja-Semlja Kariska hafvet, och på Asiens norra kust Ob-
viken. Mellan Grönland och Baffinsland bildar det Baffing-
viken>, hvarifrån Davis (Dähvis) sund leder till Atlantiska haf-
vet samt Lankaster sund och Barrows kanal m. fl. sund leda ut
i öppna Ishafvet,

Södra Ishafvet omgifver Sydpolen. Det går ej intill nå-
gon verldsdel, utan sammanflyter under södra polkretsen
med Atlantiska, Indiska och Stilla hafven.

Båda Ishafven äro under hela året betäckta dels af
fast is, dels af simmande isberg och derföre till största de-
len obekanta.

Atlantiska hafvet, mellan Gamla verldens vestra och Nya
verldens östra kust. Ö. om detta haf ligga Europa och Af-
rika; v. derom ligger Amerika. Det sammanflyter i n. och
s. med de båda Ishafven; i 5.0., söder om Afrika, med In-
diska hafvet; i s.v., söder om Amerika', med Stora oceanen.
Nordöstra delen af Atlantiska hafvet, mellan Island och Bri-
tanien i v. samt Skandinaviska och Danska halfön i ö., kal-
las Nordsjön; södra delen, utanför södra Afrika, kallas Ethio-
piska häpet. — Mot v. intränga på Amerikas kust: åt n.
Dams sund, som leder till Baffinsviken; åt v. Hudsons sund,
genom hvilket man inkommer i Hudsons vik, v. om Labra-
dor.; mellan New-Foundland och fasta landet S:t Lorenz vik;
mellan Nya Skottland och fasta landet Fundy-viken; omkring
de stora Antillerna Vestindiska häpet, med Mexiko-viken (Me-
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chiko), som intränger v. om halföärne Florida och Yukatan.
Vestindiska hafvets södra del, s. om de Stora Antillerna,
kallas Karaibiska häpet. — Mot ö. intränga: på Afrikas kust,
kring eqvatorn, från Ethiopiska hafvet, Guinea viken; samt
på Europas kust, n. om Pyreneiska halfön, Biskaya*viken
eller Franska bugten, och från Nordsjön, mellan Danska halfön
ööli Norge, Skagerrak, som mot s., mellan Danska halfön
och Sverge, fortsattes genom Kattegat. Nordsjön samman-
flyter s. om Britannien med Atlantiska hafvet genom ett
sund, Kanalen eller La Manche (Mangsch), hvars smalaste
del kallas Pas de Calais (Pa dö Kala). Irländska sjön skil-
jer Britannien från Irland.

Méd Atlantiska hafvet äro två innanhaf i förbindelse:
Östersjön och Medelhafvet. Östersjön har sitt inlopp från Kat-
tegat »genom tre sund: Öresund, mellan Sverge och Seeland;
Stora Balt, mellan Seeland och Fyen; och Lilla Balt, mel-
lan Fyen och Danska halfön. Östersjön intränger i norra
Europa ö. om Skandinaviska halfön och har trenne störa
vikar. Bottniska viken, som sträcker sig■möt ti.; Finska viken,
sftfrftckt mot ö<; och Riga viken, sträckt mot s.o. — Medel-
hafvet har blott ett inlopp från Atlantiska hafvet, mellan
Afrika och Pyreneiska halfön, genom Gibraltars sund. Me-
delhafvet omgifves i n. af Europa, i ö. af Asien och' i s.
af Afrika. Det har mot n. tvenne stora vikar: Arkipelagen
eäiér Egeiska häpet, mellan Turkisk-Grekiska halfön och
iMindre Asien; samt Adriatiska hafvet, som sträcker sig mot
n.v., öster om Italienska halfön. Mot s. bildar Medelhafvet
den breda Sidra-viken, på Afrikas norra kust. Den del af
Medelhafvet, som omgifves af Italienska halfön, Sicilien,
Sardinien och Korsika, kallas Tyrrhenska hafvet. Det sam-
öaahilyter i s.o. genom Messina-sundet, mellan Italienska half-
öns sydligaste spets och ön Sicilien, med Joniska hafvet eller
den del af Medelhafvet, som omgifves af Italienska halfön,
Sicilien och Turkisk-Grekiska halfön. Joniska hafvet bil-
dar mot n.v. Taranto-viken, på Italienska halföns sydöstra
kiist, och mot ö. Korinthiska eller Lepanto-viken, n. oni Mo-
rea. Från Arkipelagens nordöstra del inkommer man ge-
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nom syndet vid Dardanellema eller Ilellesponten, Marmora-hafvet
och Konstantinopolitanska sundet eller Bosporen till Svarta haf-
vet, som i n. och v. omgifves af Europas kust, i ö. och s.
af AsienjS. Svarta hafvet sammanhänger i n., genom sun-
det vid Kertsch, med Asöfska sjön. Medelhafvets östligaste del,
S. om Mindre Asien, kallas Levantiska hafvet.

•Indiska hapeé intager midten af östra halfklotet. Det
begränsas i v. af Afrika, i n. af Asien, i ö. af Sunda-öarne
qqh Nya Holland, och sammanflyter i s. med Södra Ishaf
vet. Är i förbindelse med Atlantiska hafyet s. om Afrika;
ii med Stora oceanen s. om Nya Holland samt mellan
Nya Holland och Asien, omkring Sunda-öarne, genom
många sund, såsom ,MalakkQ,,-sundet, mellan halfön Malakka
Qch ön Sumatra, Sunda-sundet, mellan öarne Sumatra och
Jiava. I n. har Indiska hafvet två stora vikar: Arabiska eller
Persiska hafvet, mejlan Afrika, Arabien och Vestra Indiska
halfön; samt Bengaliska viken, mellan de båda Indiska half-
öarne. Från Arabiska hafvet intränga mot n.v. två vikar:
Arabiska viken eller Röda hafvet, ett smalt vatten mellan Af-
zika och Arabien, förenadt med hafvet genom sundet Bab-
el-Mandeb; och Persiska viken eller Gröna hafvet, ö. om Ara-
bien, förenadt med hafvet genom Ormus-sundet. Det breda
sundet mellan Afrikas fasta land och den stora ön Mada-
gaskar kallas Mozambiks kanal.

Stora Oceanen eller Stilla hafvet, det största af alla haf,
betäcker mer än halfva vestra delen af vestra halfklotet och
en del af det östra halfklotet. Begränsas i ö. af Amerika,
i v. af Asien och Nya Holland. Står mot n. i förbindelse
med Norra Ishafvet genom det smala Behrings-sundet; sam-
nianflyter mot s. med Södra Ishafvet; förenas i 5.0., s. om
Amerika, med Atlantijska hafvet; i v. med Indiska hafvet
genom många sund mellan Asien och Nya Holland samt s.
om Nya Holland. Södra delen af Stora oceanen, österut
från Nya Holland och Filippinerna, kallas Söderhapet och
är öfyersådd med otaliga öar. Nordligaste delen af Stora
oceanen, .mellan Asien qch Amerika, kallas Kamtschatka-
eller Behrings-häpet. Det inneslutes i s. af halfön Aljaska
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och Ale-uterna samt sträcker sig i n. till Behringssund. —

På Asiens östra kust, v. om halfön Kamtschatka, intränger
mot n. Ochotska häpet, inneslutet i s. af Kurilerna. Mellan
Japanska öarne och fasta landet utbreder sig Japanska haf-
vet, från hvars södra del Korea-sundet leder till Ost-kinesiska
häpet, som mot n. bildai; Korea-viken eller Gula häpet, v.
om halfön Korea. Mellan Östra Indiska halfön, de Stora
Sunda-öarne och Filippinerna utbreder sig Syd-kinesiska haf-
vet,. -som mot n.v. bildar vikarne Tonkin och Siarn. — På
Nya1 Hollands norra kust intränger Stora oceanen med Kar-
pmtaria-viken. Mellan Nya Holland och Nya Guinea bildar
éet Torres-sund, mellan Nya Holland och Van Diemans land
Boss-sund. —- Mot ö. intränger. Stora oceanen midt på Syd-
Amerikas kust med en stor bugt, och n. om eqvatorn med
två vikar: Panama-viken, vid Panama-näset; och Kaliforniska
viken eller Purpurhapet, smal och lång, mellan Gamla Kali-
fornien och fas>ta landet.

Stora oceanen intager mer än en tredjedel af jordklo-
tets ryta och nära hälften af verldshafvets yta. Atlantiska
la»ftiet;'är wagetéx- hälften af Stora oceanens yta, Indiska
hafvet något mindre. Minst äro de båda IshafVen. — Af
norra halfklotet betäcker hafvet mer än hälften, af det södra
halfklotet nära sju åttondedelar.

Hafvet intager nära tre fjerdedelar af hela jordklo-
tets yta, Denna mätes med geografiska qvadratmil. Hon in-
nehåller något öfver 9 miljoner qvadratmil; af dessa upp-
tager vattnet nära 7 miljoner och landet inemot 2V2 miljo-
ner mil.

2, Landets yta.
Landet höjer sig, i allmänhet, mer och mer från hafs-

stranden mot sitt inre. Alla höjder mätas efter deras höjd
öfver hafsytan. En landsträcka, som blott obetydligt höjer
sig öfver hafsytan, kallas ett Lågland; en landsträcka, hvars
yta är betydligt upphöjd öfver hafvet, kallas ett Högland.



18

Den sträckning på landet, som har största höjden öfver
hafvet, kallas Landthöjd.

Landytor, på hvilka ej finnas betydande ojemnheter,
kallas Slätper. Är ett högland jemnt, får det namn af Hög-
slätt eller Platå; är det småbergigt, heter det Taffelland; är
det högbergigt, kallas det ett Berg- eller Alpland, Ett lägre
högland, som gränsar till ett högre, kallas Terrassland el-
ler Trappland.

En ofruktbar landsträcka kallas en Öken; en Sandöken,
om hon höljes af sand; en Stepp, om hon är kal och på
vatten fattig, men ändå bevuxen med gräs; en Hed, om
hon är ännu torrare och gräsfattigare. Ett genom tillgång
på vatten' fruktbart ställe i en öken kallas Oas.

Lägre upphöjningar öfver det kringliggande landet kal-
las Kullar eller Backar. Är en kulle lång och smal, kallas
han en As. Berg är en stenmassa, som betydligt höjer sig
öfver den kringliggande marken. Mycket höga berg kallas
Alper eller Fjällar. I längden betydligt utsträckta berg kal-
las Bergkedjor; mindre bergsträckor, hvilka från dem utgå,
kallas Bergarmar. Bergknut är en bergmassa, från hvilken
flere bergkedjor utgå.

ÖfVersta delen af en höjd kalläs Topp eller Spets;
nedersta delen Fot; mellersta delen Sidor, Sluttningar. En
bergkedjas öfversta del kallas Bergrygg; är den spetsig och
smal, kallas den Bergkamm.

En större sänkning mellan tvenne höjder kallas Dal;
en mindre, Däld. Leder en sådan däld öfver ett berg från
en lägre trakt till en annan, heter den Pass. Dalar, som
omslutas af berg på alla sidor,kallas Kitteldalar eller Bergkittlar.

Vulkaner äro berg, hvilka från en öppning tidtals ut-
kasta eld, stenar, a^ka och en glödande, flytande massa.
Öppningen kallas Krater; den glödande massan Lava.

Jordens Berg och Slätter.
Asiens mellersta del upptages af jordens vidsträcktaste

högland. Detta sträcker sig, med åt ö. tilltagande bredd,
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från Egeiska hafvet ända till Stora oceanen. Dess östra och
större del är jordens mest upphöjda landsträcka och kallafe
Hög-Asien. Hög-Asien omslutes af väldiga fjällsträckor: in.
af Altai (i v.) och Daur (i ö.); i ö. af det Mandschuriska hög-
landet [i n.) och det Kinesiska alplandet (is.), hvilka små-
ningom sänka sig ned mot hafskusten; ytterst i v. af Be-
lurtag och dess nordöstra fortsättning Mustag; i s. af Hima-
laja, en något bågformig fjällsträcka, som löper från n.v.
till 5.0., norr om Vestra Indiska halfön. Himalajas högsta
kända topp, Gaurisånkar eller Mount Everest, är den högsta
kända bergspetsen på jorden (27,200 parisiska fot). — Det
inre af Hög-Asien består dels af högslätter, dels af fjäll-
trakter. De betydligaste här framstrykande fjällryggar äro:
Karakorum, n. om Himalaja, från Belurtags södra ända ut-
sträckt åt 5.0., nied jordens andra fjällspets Dapsang (26,532
par. fot) och med större medelhöjd än sjelfva Himalaja;
K^nly-w, från Karakorums vestligaste del utsträckt mot ö.;
och Thjanschan^ Mustags östra fortsättning, som förlorar sig
i?den stora öknen Gobi eller Schamo. ■— Utskott från Hög-
Aaie» fbro: Karhtschatkas höga fjällrygg, rik på vulkaner;
Koreaö berg; och Östra Indiska halföns, från n. till s. lö-
pande bergarmar.

Genom fjällryggen Hindu-khu, söm jemväl utgår från
Belttrfags södra ända (Asiens väldigaste bergknut), samman-
hänger Hög-Asien iv. med vestra Asiens högland. Östra de-
len af detta högland, Iran's platå, upptager hela landsträckan
mellan Kaspiska och Arabiska hafvet, samt omslutes jém-
fäl öf höga fjällsträckor (Salomo-bergen i ö., Zagrosch i v.).
Dél Sammanhänger i n.v., genom Armeniern alpland, med
fjällstråckan Kaukasus, som löper i n.v. och s.o. från sun-
det vid Kertsch till Kaspiska hafvet, samt med Mindre Asiens
bépjysbygd {Taurus i s.). Från denna sträcker sig Libanon-
berget åt s., längs Medelhafvets östligaste kust, — Afsöndrade
från Asiens högland äro Arabiens höglända öknar och De-
kctn's platå» som uppfyller Vestra Indiska halfön.

Asiens största slätt är den låga Sibiriska slätten, från
Altai och Daurs nordöstra utskott ända ut till Norra Ishaf-
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viet och fjällsträckan Ural. Den saanmanhänger i s.v. med
deti ännu lägre slätten Turan, hvilken utbreder sig v. om
Belurtag till Kaspiska hafvet. Dessa slätter utgöra tillsam-
mans den största lågslätt på jorden. — Vid Gula hafvet är
denKinesiska lågslätten belägen; mellan Himalaja och Dekans
platå Hindustans lågslätt, samt v, om Zagrosch Syrisk ■ ara-
biska slätten.

Öarne utanför Asiens östra och södra kust äro till
största delen bergiga och rika på vulkaner.

Af Afrika utgör den södra delen sannolikt ett enda
ofantligt högland, Hög-Afrika, med verldsdelens högsta kända
bérgspets, Kilima-Ndscharo (omkring 20,000 fot), i närheten
af sydöstra kusten, s. om eqvatorn. Längs norra stranden
af Guinea-viken sträcka sig Kongbergen. Norr om dessa
och, Hög-Afrika ligger det vågformiga landet Sudan; n. om
Su,dan jordens största öken Sahara, hvilken intager större
delen af norra Afrika. Den sträcker sig iv. till Atlantiska
hafvet, i n, till Sidra-viken. Norra kustlandet upptages v.
om sistnämnda vik af Atlas-bergen, hvilka framstryka i s.v.
och n.v.. Ö. om Sidra-viken utbreder sig platån Barka. —

Ö. om Sudan, vid Röda hafvets sydligaste del, reser sig
alplandet Habesch, ett nordostligt utskott af Hög-Afrika,
Nedanför Habesch ligger vid samma hafsvik terrasslandet
Nubien; nedanför detta åter sträcker sig in till Medelhafvet
det låga och smala däldlandet Egypten. — Ön Madagaskar
är högbergig; öarne utanför nordvestra kusten äro derjemte
vulkaniska.

Europas vestra hälft är i allmänhet bergig, men för
öfrigt högst olika och mångfaldigt gestaltad, hvaremot h#la
östra hälften utgör en enda stor lågslätt, Öst-Europeiska slät-
ten. Denna slätt begränsas iö. af den på verldsdelens gräns
i n. och s. framstrykande fjällsträckan Ural, i s. af den
utom verldsdelen belägna fjällsträckan Kaukasus, i s.v. af
den i en båge från n.v. till s.o. gående fjällsträckan Karpa-
therna. Mellan Ural och Kaspiska hafvet sammanhänger
denpa slätt med Asiens stora lågslätt. Från Urals mellersta
del, sträcker sid åt s.v., genom hela slätten, en låg ås,
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hvars mellersta och högsta del kallas Waldåi. — Europas
högsta fjällsträcka äro Alperna, hvilka sträcka sig i en båge
från v. till ö., n. om Italienska halfön. De gå från halföns
nordvestra ända först mot v., under namn af Hafsalperna;
vända sig sedan mot n. och gå under namn af Vestra Al-
perna ända till Europas högsta bergstopp Montblane (Mong-
blang), 14,764 fot; fortgå sedan åt ö. under namn af Mel-
lersta Alperna ända till Ortlesspitz; .samt utbreda och sänka
sig slutligen, under namn af Östra Alperna, dels åt n.0., dels
åt s>o. ned emot Adriatiska hafvet. Alpernas förnämsta
bergknut är S:t Gotthard,. på Mellersta Alperna.

Alla Europas halföar i s. äro bergiga. Hufvudberg-
k«djaai på Turkisk-Grekiska halfön går i en båge från
Östra Alperna till Svarta hafvet, först under namn af Di-
nariska bergen samt östligast under namn af Balkan. Berg-
kedjans fortsättning söderut, ända till den bergiga halfön
Morea, kallas Pindus. —Genom hela Italienska halfön stryka
Apenninerna, hvilka sammanhänga med Hafsalperna. En-.
staka höjer sig, vid halföns vestra kust, vulkanen Vesuvius. ->-

Pyreneiska halföns landgräns utgöres afPyrenéerna, sträckta
i n.v. och s.o. mellan Biskaya-viken och Medelhafvet. De
äro något lägre än Alperna. Hela den inre delen af half-
ön upptages af Spanska högslätten, den enda något betydliga
högslätt i Europa. Den utbreder sig från Asturiska bergen
in. till Sierra Morena i s. S. om detta högland ligger half-
öns högstra bergstrakt, Sierra Nevada, utmed -sydöstra kusten.

Norr om Alperna finnas i mellersta Europa endast lägre
berg; deras medelpunkt är bergknuten Fichtelgebirge, ungefar
midt emellan Adriatiska hafvet och Östersjön. Derifrån ut-
gå flere ,bergrader: åt n.o. Erzgebvrge, som fortsattes af Rie-
sengebirge och Sy,deterna, hvilka sträcka sig åt s.o. till Karpa-
therna; åt s.o. Böhmerwald-, åt n.v. Thiiringerwald, hvaraf Harz
är ett nordligt utskott} samt åt s.v. Die rauhe Alb till Schwarz-
wald, som sträcker sig från s* åt n. Schwarzwald beledsa-
ges i v. af Vogeserna; s. om detsamma sträcka sig Jura ber-
gen i n.o. och s.v. — V. om Alperna och n.o. om Pyre-
néerna utbreda sig Sevennerna. De fortsättas in. genom en
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låg ås, Göte d'or, och en föga högland skogstrakt, Ardememå.
— Norr om dessa mellersta Europas berg utbreder sig,
ända ut till Nordsjön och Östersjön, en låg slätt, som i ö.
sammanhänger med den stora Öst-Europeiska lågslätten.

Skandinaviska halfön är i • allmänhet bergig. Dess
hufvud-fjällmassa går längs vestra kusten under namn af
Kölen, Dovre och Langfjeldene från Ishafvet till Skagerrak.
Från dess norra del eller Kölen löper, mellan Hvita haf-
vet och Bottniska viken, landthöjden Maanselkä åt s. och
sänker sig småningom ned mot Öst-Europeiska slätten.

Europas öar äro i allmänhet bergiga. Britannien är
bergigt i norra och vestra delen. På Siciliens östra kust
höjer sig Etna, den största af Europas vulkaner; på Island
Hekkt m. fl. vulkaner; på NoVaja Semlja Sarytschef, jordens
nordligaste vulkan.

Amerikas yta utgöres till större delen af lågslätter,
hvilka upptaga de inre delarna. De begränsas iv. af en
längs hela vestra kusten framstrykande bergkedja, hvaremot
de på östra kusten endast afbrytas af spridda berggrupper.
Be^gkedjan, som blifvit kallad Kordillererna (i Syd-Amerika
Akdiske >KordUlererna) går från Amerikas sydligaste udde-ända
upp till Norra Ishafvet och är-deii längsta bergkedja på jor-
den' v- omkring 2000 geogr. mil. Den är äfven märkvär-
dig genöht sin rikedom på vulkaner. Dess högsta del är
Bolivias alpldnd, beläget invid bugten på Syd-Amerikas vestra
kust, med verldsdelens högsta kända bergstopp, '-Pik Sahama
(23,467 fot). I närheten af eqvatorn ligger den stora vul-
kanen Kotopaoei (Kotopkchi). Mellan Mexiko-viken ofch Störa
oceanen höjer sig Mexiko's högslätt, omgifven och genomdra-
gen af bergryggar, hvilkas fortsättning norrut kallas Sierra
Madre, ännu nordligare Sierra Verde, och nordligast''Klipp-
bergen. Nära utmed Nord-Amerikas vestra kust går en lång
kedja af höga berg, kallad Nord-Amerikanska hafsalperna, från
Gamla Kaliforniens sydligaste spets ända till yttersta udden
af hälfön Aljäska. Mellan denna kedja och Nord-Amerikas
Kordillerer; är ett temligen bredt högland.— Amerikas berg-
grupper (>. om- dess lågslätter al'o: det ganska vidsträckta
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Brasilianska höglandet vid Syd-Amerikas sydöstra kust; det
mindre betydliga Guyana"1s högland vid Syd-Amerikas nord-
östra kust; Alleghany-bergen (Älligänhi), hvilka på något af-
stånd åtfölja Nord-Amerikas sydöstra kust; samt den klip-
piga halfön Labrador. — Låglandet upptages dels af ogenom-
trängliga skogar, dels af gräsrika slätter, hvilka i Syd-
Amerika kallas Pampas (i s.) eller Llanos (Ljanos, i n.), samt
i Nord-Amerikas södra hälft Prairies (Präri) eller Savanner.
— Amerikas öar äro till största delen bergiga; många der-
jemte' vulkaniska.

Australien är ännu föga kändt. Så vidt man vet, rå-
der i det inre af Nya Holland en ständig omvexling af
smärre höjdsträckningar och stepper. I sydöstra delen fram-
stryker en kustkedja, livars högsta', sydliga sträckning kal-
las Austral-alperna. Sina högsta bergspetsar har Australien
på öarne. På ön Hawaii är dess högsta kända bergspets
Mauna Kea, omkring 13,000 fot, samt jorden förfärligaste
vulkan Kilauea.

I S;yd-Viktorialand finnes den höga .vulkanen Erebus,
den sydligaste man känner; — Jordens flesta vulkaner fin-
nas på Stora oceanens kustländer och öar.

Större vattensamlingar inuti ett land kallas Insjöar;
äro de mindre och grunda, kallas de Träsk. Sumpiga stäl-
len kallas Moras eller Kärr. Vattnet i de flesta sjöar är
utan sälta.

Källor kallas de vatten, som rinna upp ur jorden. Små
rinnande vatten kallas Bäckar; större Aar, ännu större Floder.
Floder, hvilkas vatten är stridt, kallas Strömmar eller Elf var.

Sluttar Flodbädden starkare nedåt, uppstår en Fors;
störtar sig floden utför en brant sluttning, uppstår ett Vat-
tenfall eller Katarakt.

En flods början kallas dess Källa, han må uppqvälla
ur en verklig källa, eller t. ex. en insjö; flodens slut kal-
lar man dess Mynning. Delar han sig vid sitt utlopp i flera
Armar, så kallas landet, som omfattas af dessa armar, flö-
dens Deltaland.
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Ett större vattendrag uppkommer vanligen derigehom,
att Hufvudfloden upptager flera mindre, hvilka kallas Bifloder
eller tillflöden. Hufvudfloden jemte dess bifloder bilda ett
Flodsystem; hela det land, hvarifrån vattendragen samla si^
till en flod, kallas ett Flodområde. Höjder, som åtskilja
floderna, kallas Vattendelare.

Kustfloder äro de, som efter ett kort lopp falla i hafvet;
Steppfloder de, som rinna genom torra trakter och försina i
sanden eller utfalla i steppsjöar; Regnbäckar de, som under
den- torra årstiden uttorka.

Då, man talar om högra och v&nstra sidan af en flod,
tänker man sig alltid stå vid floden, med ansigtet vändt åt
det hållet, dit floden flyter.

Jordens Sjöar och Floder.
Asiens största floder flyta åt n. och åt ö.
I Norra Ishafvet utfalla 3 mycket stora floder: 06,

från Altai åt n.v. och n., med venstra bifloden Irtysch, som
äfven upj^rinner på Altai. — Jenisei, från Altai, åt v. och
n., med högra bifloden Ängära, som rinner genom sjön Bai-
käl. — Lena, från bergen v. om Baikal, åt n.o. och n.

I Stora oceanen utfalla äfvenledes tre mycket stora
floder, hvilka alla flyta i stora krokar åt ö.: Amur, som upp-
kommer genom tvenne kallfloder i Daur och utfaller i Sa-
chalin-sundet. — Hoång-ho och Jån-tse-kjang, begge börjande
på Kynlyn och utfallande utanför öppningen till Gula haf-
vet; nära hvarandra vid siti början och slut, men deremot
vidt åtskilda under sitt mellersta lopp. Jan-tse-kjang är
Asiens längsta flod: 70,0 g. mil.

På Asiens södra kust utfalla 7 stora floder.
Genom Östra Indiska halfon flyta från obekanta käl-

lor åt s.: Mekhong, till Sydkinesiska hafvet;—och Iravaddi,
till Bengaliska viken. — I samma vik utflyta: Brahmaputra,
som börjar på Himalajas norra sida och rinner omkring
östra ändan af denna fjällrygg; — samt Ganges, från Hi-
malajas södra sida, genom Hindustans lågslätt. — I Ära-
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biska hafvet utflyter Sind, från Himalajas norra sida, om-
kring fjällryggens vestra ända. — Innerst i Persiska viken
utflyta de förenade Eufrat och Tigris, från Armeniens alp-
land åt s.o.

Af Asiens floder äro flere tvillingsfloder: d. a. vid ut-
loppet förenade med hvarandra.

Asien är rikt på insjöar och steppsjöar, hvilka i all-
mänhet hafva salt vatten. Inom Asien ligger till större de-
len Kaspiska häpet, störst bland alla insjöar på jorden. —

ö. om detsamma, på Turans slätt, ligga de stora stepp-
sjöarne Aräl och Bakhasch, längre österut. Den förra,mot-
tager tvenne floder: Amu-Darjä, från Belurtag, och Syr-Darjä,
från Mustag. — At Hög-Asiens steppsjöar må nämnas: Lob-
noor, i Asiens midt, s. om Thjanschan; Den mottager från
v. floden Tarlm, som uppkommer genom föreningen af en
mängd floder, från bergen i n., v. och s.

Afrika är i norra hälften fattigt på vatten. Till Medel-
hafvet flyter blott en betydlig flod, Nilen, kanske den längsta
på jorden. Dess kallfloder komma dels från Hög-Afrika
(Hvita floden), dels från Habesch (Blåa floden); dess nedra
lopp går i stora krokar åt n. genom Nubien och Egypten.
—- På Kongbergen upprinna: Senegal och Gambia, som ut-
falla i Atlantiska hafvet, den förra n., den sednare s. om
Kap Verde; samt Nigerfloden, hvilken i nordostlig och syd-
ostlig rigtning genomflyter vestra Sudan och utfäller i Gui-
nea-viken. Längre österut i Sudan ligger den stora stepp-
sjön Tsad. — Hög-Afrikas sjöar och floder äro ännu föga
kände. Längst i s. flyter Oranje -floden (Orandsche) åt v.,
ut i Atlantiska hafvet. Från Hög-Afrikas midt rinner Liam-
bey eller Zambezi, åt s. och ö., till Mozambiks kanal. Bland
sjöarne äro de betydligaste: Njansa eller Viktoria och Luta
Nzige eller Albert, måhända Hvita Nilens källor, samt Tan-
ganjika och Njassa, alla i Hög-Afrikas östra del.

Europas floder äro jemförelsevis föga betydliga. Dess
största flod är Wolga, inemot 500 g. mil lång. Wolga upp-
rinner på Waldai och flyter först åt ö., hvarundei* den från
höger upptager Oka; sedan böjer den sig mot s., upptager



26

från venster Karna och utfaller i Kaspiska hafvet. I samma
haf utfalla: Ural, från Ural, och Terek, från Kaukasus, båda
Europas gränsfloder mot Asien. Den tredje gränsfloden,
Kuban, rinner från Kaukasus och delar sig i tvenne armar,
af hvilka den ena utfaller i Asofska sjön, den andra i
Svarta hafvet. Don upprinner midt på Ost-Europeiska slät-
ten och utfaller i Asofska sjön. Dnjepr uppstår s. om Wal-
dai, flyter nästan parallelt med Don i stora krokar åt s.,
så att floden får tycke af ett S, och utfaller i Svarta hafvet.

Näst Wolga störst bland Europas floder är Donau. Den
upprinner på Schwarzwald, flyter åt ö., s. och ö., mellan
Alperna, och Turkisk-Grekiska halföns berg i s. samt mel-
lersta Europas berg och Karpatherna i n., upptager Theiss
från Karpatherna, och utfaller i Svarta hafvet. — Po, från
Vestra Alperna, rinner åt ö. genom slätten mellan Alperna
och Apenninerna till Adriatiska hafvet. — Tiber, från Apen-
ninerna, rinner genom mellersta delen af Italienska hallon
åt s. till Tyrrhenska hafvet. — Rhone, från S:t Gotthard,
rinner först åt v. genom Genfer-sjön, sedan åt s. genom da-
len mellan Vestra Alperna och Sevennerna till Medelhafvet:
Lion-(L\öiig)viken. — I samma haf utfaller Ebro, hvilken fly-
ter från Asturiska bergen åt 5.0., genom nordöstra delen af
Pyreneiska halfön.

Guadalquioir (Guadälkhivir), i dalen mellan Sierra Ne-
vada och Sierra Morena, samt Guadiana, Tajo (Tacho) och
Duéro på Spanska högslätten, rinna från ö. till v. ut i At-
lantiska hafvet. — Garonne, från Pyrenéerna åt n.v., och
Loire (Loar), från Sevennerna åt n.v. och v., utfalla i Bis-
kaya-viken; Seine (San), från Cöte d'or åt n.v., i Kanalen.
— Rhen, från S:t Gotthard, rinner genom Bodensjön, samt
genom dalen mellan Vogeserna och Schwarzvald åt n. och
n.v. till Nordsjön; Elbe, från Riesengebirge åt n.v., till
samma haf.

Öder, som rinner från Sudeterna åt n.v., Weichsel, som
upprinner i vinkeln mellan Sudeterna och Karpatherna och
i sitt lopp beskrifver ett S, samt Njemen eller Memel, som
rinner åt v., n. och v., utfalla alla i Östersjöns södra del.
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— Duna flyter frän Waldai åt n.v. till Riga-viken. — Fin-
ska viken emottager: i s. Narowa från sjön Peipus, i ö. Newa
från Europas största insjö Ladoga, i n. Kymmene-elf från sjön
Päijäne. — Ladoga sjelf emottager: i s. Wolchqf från sjön
limen, i ö. Swir från sjön Onega, i v. Wuoksen från sjön Saima.
— Bottniska viken emottager: i ö. Kumo-elf från Näsijärvi
och Ule-elf från Ule-träsk; samt i n. och v. Torne-elf och en
mängd andra elfvar (Ångerman-elpen, Dal-eljven m. fl.), hvilka
alla komma från Kölen. — I Skandinaviska halföns södra
del finnas sjöarne: Mälaren, som genom en kort ström ut-
fäller i Östersjön; Wettern, som genom Motala-ström utfaller
i samma haf; och Wenern, som genom Göta-elf utflyter i
Kattegat.

Åt Europas norra kust rinna genom Öst-Europeiska
slättens norra del: Dwinå, med källflöden Suchona och högra
bifloden Wytschégda, åt n.v. till Hvita hafvet; Petschöra, från
Uralberget åt n., till Ishafvet.

Britanniens största flod är Thames (Thäms) eller Them-
sen, som utfaller i Nordsjöns sydligaste del.

Amerika är af alla verldsdelar rikast på vatten. Det
har jordens största floder och, i nordöstra hälften af Nord-
Amerika, jordens största och talrikaste sötvattensjöar. Af
dessa sjöar, hvilka i alla rigtningar förenas genom ström-
mar, äro de största: 1. ÖfreSjön, Michigan (Mitschigän), Hu-
ron (Jtirönn), Eric (Iri) och Ontario, hvilka genom S:t Lo-
renz-floden utrinna i S:t Lorenzviken. Mellan Eric och On-
tario är jordens största vattenfall Niågara. 2. Sjön Winipeg,
som genom Nelson o. a. floder utfaller i Hudsonsvik. 3. Stora
Slqfsjön och Stora Björnsjön, hvilka genom Mackenzie-floden ut-
flyta i Norra Ishafvet.

Af Nord-Amerikas floder |Lr den största: Mississippi,
som upprinner v. om Öfra Sjön och flyter åt s., genom
stora lågslätter, till Mexiko-viken. Den upptager från hö-
ger Missuri, som är den egentliga hufvudelfven och flyter
från Sierra Verde i stora krokar åt s.o. Derefter inflyta:
Ohio (Ohejo), från venster, från Alleghany-bergen; och Ar-
kansas, från höger, från Sierra Verde. Flodens längd, räk-
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nad från Missuris källor, utgör omkring 900 g. mil. —

Till Mexiko-viken rinner äfven Rio del Norte, från Sierra
Verde åt s. och s.o. — På Nord-Amerikas vestra kust
utfalla: Kolumbia- eller Oregon-floden, som rinner från Klipp-
bergen åt s. och v. till Stora oceanen; samt Kolorädo, från
Sierra Verde åt s.v., till innersta hörnet af Kaliforniska
hafsviken.

I Syd-Amerika märkes främst Marannon eller Amazon-
floden, som i vattenmassans mängd och flodområdets vidd
är den första på jorden. Den upprinner nära vestra kusten
och flyter först åt n.v. i en bergdal af Anderna, men sedan
åt ö. genom stora lågslätter och tvärs öfver hela verldsde-
len, till Atlantiska hafvet. Längden är omkring 800 g. mil.
Af dess många bifloder är den största Madeira, som kom-
mer från höger, från Bolivias alpland, och är jemnstor med
Wolga. — Näst Marannon är Syd-Amerikas största flod Pa-
rana. Den flyter från Brasilianska kustbergen i stora kro-
kar åt s. och upptager från höger Paraguay samt vid ut-
loppet från venster Uruguay, hvarefter mynningsviken kal-
las Rio de la Platå. — -Ej långt från Paranas källor upp-
rinner San Fransisco, som flyter åt n.o. och utfaller s. om
Kap San Roque. — På nordöstra kusten utfaller Orinoko,
som under ett snäckformigt lopp följer vestra och norra
kanterna af Guyanas högland.

Af Syd-Amerikas få insjöar äro de största: Maracaybo-
sjön, på norra kusten; och Titicaca, i Bolivias alpland, märk-
värdig för sin höjd.

Nya Hollands floder och sjöar äro obetydliga och tid-
tals torra.

3. Klimat och Naturalster.
Med' en orts klimat förstås beskaffenheten af dess luft

i afseende på värme och köld, fuktighet och torrhet m. m.
Med en orts Temperatur förstås särskildt dess värmeför-
hållanden.
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Värmen aftager från eqvatorn ät polerna. Med af-
seende härpå indelar man jordytan i fem Bälten eller Zoner:
heta zonen mellan begge vändkretsarne, två tempererade zoner
mellan vändkretsarne och polkretsarne samt två kalla zoner
inom polkretsarne. — Heta zonens länder kallas tropiska
länder; kalla zonernas länder kallas polar-länder.

Heta zonen har en ständig och het sommar, som ut-
göres af en torr tid och en regntid, då regnet fäller i ym-
nighet. De tempererade zonerna hafva fyra årstider, hvilka
inträffa vid motsatta tider af året i hvardera zonen, så att
den norra zonen har sommar, då vintern är rådande i den
södra, och tvärtom. De kalla zonerna hafva två årstider:
en kort sommar och en lång vinter. Snö faller i ymnig-
het. Vid polerna råder nästan blott en evig vinter.

Från detta, af latituden beroende klimat skiljer sig
ofta det verkliga till följe af många, men isynnerhet följande
omständigheter:

1. Värmen aftager från jordytan uppåt. En orts kli-
mat är derföre desto kallare, ju högre öfver hafvet den ligger.

2. Uti inre delar af de fästa landen är klimatet torrt,
om sommaren hett, om vintern kallt; i kusttrakter och på
öar är det fuktigare och jemnare. Man skiljer derföre mel-
lan ett Kontinentalklimat och ett Hafsklimat.

3. Klimatet beror mycket af jordmån och odling.
Sand upphettas fort, men afkyles ock mycket fort; sjöar,
moras och skogar göra klimatet kyligare om sommaren.

4. Klimatet beror äfven mycket af vindar och hafs-
strömmar, ty några medföra kyla, andra åter värme. —

Höga berg uppehålla vindarna. — Mellan vändkretsarne
blåser en beständig östanvind, Passadvinden, hvilken n. om
eqvatorn är nordostlig, s. om eqvatorn sydostlig. — I In-
diska hafvet och i Stilla hafvets vestligaste del, ända till
eqvatorn i s., blåser Munsunen från April till Oktober från
sydvest, men under de öfriga månaderna från nordost.

Af hafsströmmarne äro de vigtigaste: Polarströmmame,
eller hafvets strömmande från polerna mot eqvatorn; Eqva-
torialströmmarne, eller hafvets strömmande mellan vändkret-
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sarne från ö. till v.; och Golfströmmen, som uppstår i Me-
xiko-viken, flyter mot n.0., längs efter Nord-Amerikas östra
kust, Och når Europas vestra kust. — Hqfstidema bestå
deruti att, inom dygnet, hafsvattnet två gånger stiger, två
gånger sjunker. Det förra kallas Flod, det sednare Ebb.

I allmänhet är klimatet i norra halfklotet mildare än
i det södra, i östra halfklotet mildare än i det vestra. —

Både i Gamla och Nya Verlden är klimatet n. om norra
vändkretsen varmare i vester, än det är under samma bredd-
grader i öster. Europa har af alla länder under samma
bredd det mildaste klimat.

Mineralierna, vexterna och djuren äro naturalster eller
naturprodukter.

Mineralierna äro icke beroende af klimatet. De finnas
öfverallt i större eller mindre mängd. Gamla Verlden ut-
märker sig genom en större rikedom på nyttiga mineralier
(jern, koppar, tenn, zink, bly, stenkol och salt); Nya Verl-
den och Nya Holland genom rikedom på ädla metaller
(guld och silfver).

Deremot äro vexterna och äfven djuren bundna vid
klimatet, så att hvart och ett landstreck har sin egen Flora
(tillgång på vextslag) och Fauna (tillgång på djurslag).

Floran aftager i rikedom, yppighet och prakt från
eqvatorn åt polerna, från hafvets yta uppåt. I heta och
fuktiga tropiska länder omvexla hinder af palmer, bananer
och andra de ädlaste fruktträd med ogenomträngliga, mörka
skogar, bestående af mångfaldiga, dyrbara trädslag med
tallösa slingervexter, hvilka betäcka marken. Krydder,
kaffe, socker, bomull, yppiga sädesslag (ris, mais) och
rotvexter (maniok, jams, batater) odlas. — I något mildare
länder (södra Europa) finnas ännu ständigt grönskande löf-
träd, oranger och andra sydfrukter; oliver, mulbärsträd
(silke), vin, mais och hvete odlas. — Der vinodlingen upp-
hör (mellersta Europa), vidtaga våra vanliga fruktträd
(äplen^ päron, körsbär). Skogarne bestå ännu mestaflöf-
träd (ek, bok, lönn), marken betäckes af gröna gräsmattor;
utom hvete odlas redan de nordliga sädesarterna (råg, hafra,
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korn) och potäter. — Sedermera (norra Europa) äro i sko-
garne barrträden och björken öfvervägande; trädfrukterna
ersättas genom bär, jemte grässlagen finnas mossor. De
sistnämnda jemte dvergträd samt omsider evig snö och is
upptaga polarländerna.

Faunan aftager äfvenledes, med undantag af sjödjuren,
från eqvatorn åt polerna. Bland heta ländernas många djur
förtjena att nämnas: elefanten, kamelen, noshörningen, flod-
hästen; de vildaste rofdjur, såsom lejonet och tigern; mång-
faldiga olika slags apor; strutsar och kondorer, de största
af alla foglar, samt foglar med praktfulla fjädrar, såsom
påfogeln, paradisfogeln, papegojor och kolibri; stora ormar,
krokodiler och sköldpaddor; otaliga skadliga insekter, så-
som skorpioner, muskiter, termiter, tsetseflugor och gräs-
hoppor. — De tempererade länderna äro de nyttiga husdju-
rens hem: hästens, hornboskapens, åsnans och mulåsnans;
de hysa rådjur, hjortar och en mängd sångfoglar. — De
kalla länderna hysa isynnerhet pelsbärande djur: sobeln,
räfven, ekorren, björnen, vargen; de äro renens och hvita
björnens hem. Hafvet bebos af hvalfisken, hvalrossen, skjä-
len, hafsuttern, sillen och torsken.

Menniskan bebor nästan hela jorden.

4. Menniskan.
Olikheterna i kroppsbildning och färg hos mennisko-

slägtet i särskilda trakter af jorden gifva anledning att in-
dela det i fem hufvudstammar eller såkallåde Racer. 1. Kau-
kasiska eller hvita Racen omfattar invånarne i sydvestra Asien
samt i det nordliga Afrika, de flesta folken i Europa och
deras afkomlingar i Amerika och de öfriga verldsdelarne.
2. Mongoliska eller gula Racen omfattar invånarne i norra,
mellersta och sydöstra Asien, i Amerikas polarländer samt
de finska folken i Europa; 3. Malajiska eller bruna Racen
bebor ön Madagaskar, halfön Malakka, Sunda-öarne, Mo-
lukkerna, Filippinerna och en stor del af Australiens öar.
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4. Neger- eller svarta Racen omfattar invänarne i största de-
len af Afrika samt deras afkomlingar i Amerika. Hit räk-
nas älven Papuas, hvilka bebo Nya Holland och öarne när-
mast intill Nya Holland. 5. Indianska eller röda Racen om-
fattar Amerikas flesta ursprungliga invånare.

Hela antalet af menniskor på jorden beräknas till mer
än ett tusen miljoner, hvaraf på Asien komma 700 miljoner,
på Europa inemot 300 milj., på Afrika minst 100 milj., pä
Amerika 75 milj. och på Australien några få miljoner.

Hvarje race består af särskilda folkslag, hvilka till
språk och lefnadssätt mer eller mindre skilja sig från hvar-
andra. Ett folk kallas vildt, då det närer sig af jagt, fiske
och vilda frukter. Nomader eller herdefolk kallas de, som idka
boskapsskötsel och för betets skull flytta från den ena trak-
ten till den andra, Civiliserade eller bildade kallas de, som
idka åkerbruk jemte andra näringar (boskapsskötsel, bergs-
bruk, industri eller förarbetande af naturprodukterna, han-
del, sjöfart m. m.), vetenskaper och konster. De hafva
fasta boningar och lefva i Stater.

Stat kallas en förening af menniskor under en gemen-
sam styrelse. De vilda folkslagen erkänna vanligen ett öf-
verhupud för sitt försvar mot yttre våld. Bland de norna-
diska folkslagen är styrelsen patriarkalisk, d. v. s. husfadern
utöfvar en stor makt öfver sin familj och sitt husfolk. En
ordentligt inrättad styrelse finnes endast hos bildade folk.

Staten kallas en Monarki, då en enda Furste (under
namn af Kejsare, Konung o. s. v.) står i spetsen för styrel-
sen. Fursten kan antingen hafva en oinskränkt makt eller
en inskränkt makt; i sednare fallet kallas monarkin konsti-
tutionel. En Republik eller en Fristat är en sådan stat, uti
hvilken högsta makten tillhör folket och styrelsen är anför-
trodd åt flera af folkets ombud.

En verklig bildning träffas endast hos kristna folk.
Till Kristendomen bekänna sig de flesta invånare i Europa
och Amerika, och den räknar älven många bekännare i de
andra verldsdelarne. Kristendomens bekännare sönderfalla
i fyra hufvudafdelningar: romersk-katolska, grekisk-kristna,
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evangelisk-lutherska och reformerta, af hvilka de tvä sednare
hafva den gemensamma benämningen protestanter.

Utom kristendomen finnas ännu två religioner, som
erkänna en enda Gud: Judendomen eller Mosaismen, hvars be-
kännare äro kringspridda i alla länder; och Islam eller mo-
hammedanska religionen, hvars flesta bekännare finnas i syd-
vestra Asien, norra Afrika och sydöstra Europa.

Alla öfriga religioner äro hedniska. De flesta anhängare
räkna: Buddhaismen, i östra Asien, hos de flesta folk af mon-
goliska racen; och Brahmaismen, på Vestra Indiska halfön.

I afseende å invånarnes religionsbekännelse, deras bild-
ning i allmänhet och staternas makt är Europa den för-
nämsta verldsdelen.

Jordens Stater och Länder.

EUROPA
(180 t. qv. mil, inemot 300 milj. mv.)

ligger nästan helt och hållet i norra tempererade zonen.
Endast de yttersta delarne i norr ligga i norra kalla zo-
nen. Klimatet är tempererad! och sundt, i vester mildare
än i öster. — Jordmånen är förmånlig; sädesarternaoeh
andra nyttiga vexter tritvas förträffligt. Råg, korn och
hafra jemte potäter, lin och hampa odlas företrädesvis i de
nordliga länderna, hvete i de mellersta och södra; i de sist-
nämnda äfven mais och ris. — Vilda bär finnas ymnigast
i norr, äplen, päron och körsbär i mellersta delen, der äf-
ven vinodlingen begynner; i de sydligaste länderna trifvas
oliver, oranger och andra sydfrukter jemte mnlbärsträd. —

Skogarne bestå i norr mest af barrträd; eken, boken och
andra ädlare löfträd (lönn och lind) blifva frodigare i mel-
lersta delen; södra delen har ständigt grönskande löfträd.
— Af de vanliga husdjuren förekomma de ädlaste racer;
i s. finnas dessutom åsnan och mulåsnan, i s.o. äfven buf-
feln, till och med kamelen; ytterst i n. renen. — Stenkol,
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salt och nyttiga metaller såsom jern (nästan öfverallt), zink,
tenn, koppar, bly och cjvicksilfver finnas i ymnighet; silf-
ver, guld och platina saknas icke.

Befolkningen delar sig i flera stamnlar, af hvilka den
germaniska i midten och i n.v. (Tyskar, Skandinaver, Hol-
ländare och Engelsmän), den romaniska i s.v. (Fransmän,
Spaniorer, Portugiser och Italienare) och den slaviska i ö.
(Ryssar, Polaekar m. fl.) äro de talrikaste. Dessutom fin-
nas finska folk i n.o. samt kring mellersta Donau och Theiss
(Magyarer eller Ungrare), Greker, Turkar och Tatarer i 5.0.,
Judar spridda öfverallt o. a. — Europas flesta invånare äro
af den kristna religionen. I allmänhet äro Germanerne,
isynnerhet de nordliga, af den protestantiska religionen,
Romanierne af den katolska, Slaverne af den grekiska.
Turkarne och Tatarerne äro mohammedaner. Af hednisk
bekännelse äro endast några folkstammar ytterst i ö. —

De europeiska folken äro nästan alla bofasta. De idka
åkerbruk och allehanda näringar samt öfverträffa i bild-
ning alla öfriga folkslag på jorden. Näringarne äro
mest utvecklade i Britannien och vestra delen af mellersta
Europa. Dessa delar hafva derjemte ett nästan fullständigt
nät af jernvägar och telegraflinier, hvilka icke heller sak-
nas i de öfriga delarne.

De flesta staterna äro monarkier med konstitutionel
författning. De förnämsta äro: kejsardömet Ryssland jemte
dermed förenade konungariket Polen och storfurstendömet
Finland; de tre Skandinaviska rikena: de förenade konunga-
rikena Sverge och Norge samt konungariket Danmark; ko-
nungariket Stor-Britannien; kejsardömet Österrike; konunga-
riket Preussen; Tyskland, som omfattar Österrikes och Preus-
sens Tyska länder, konungarikena Bajern, Wurtemberg och
Sachsen m. fl. mindre stater; republiken Schweiz; konunga-
riket Nederländerna; konungariket Belgien; kejsardömet Frank-
rike ; konungariket Portugal; konungariket Spanien; konunga-
riket Italien; Kyrkostaten; konungariket Grekland; samt Osma-
niska riket eller sultanstaten Turkiet.
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Ryska Riket,
(375 t. qv. mil, 75 milj. mv.)

till vidden det största rike på jorden, består af Europas
östra hälft och norra Asien (Vs af denna verldsdel). Största
utsträckningen utgör i ö. och v. 1000 finska mil, i n. och
s. 400 finska mil. Riket bebos af mer än 100 folkslag
med 40 särskilda språk. — Den europeiska delen gränsar
i n. till Norge och Norra Ishafvet; i ö. till Asien, hvarifrån
den skiljes genom bergsryggen och floden Ural; i s. till
Kaspiska hafvet, Asien (längs floderna Terek och Kuban)
och Svarta hafvet; i v.'till Turkiet (en del af Donaus bi-
flod Pruth), Österrike, Preussen, Östersjön och Sverge
(längs Torne-elf och dess biflod Muonio).

Den europeiska delen består af 1. kejsardömet Ryssland,
som tillika innefattar besittningarne i Asien, 2. konungariket
Polen och 3. storfurstendömet Finland.

1. Kejsardömet RYSSLAND
(90 t. qv. mil, 60 milj. mv.)

utgöres af en ofantligt stor lågslätt, som genomskä-
res af två låga landtryggar. Den norra sträcker sig från
Urals mellersta del åt s.v., delar flodernas lopp och når
sin största höjd i Waldai eller Wolchomki-skogen. Den södra
sträcker sig från Urals södra del åt s.v. ända till Karpa-
therna och utgör en föga upphöjd, bred platå. Landets
östra del ojemnas af Ural; i sydligaste delen, utmed half-
ön Krims sydöstra kust, framstryka Tauriska bergen.

De största floder äro: 1. med utlopp i Kaspiska haf-
vet: Wolga, Europas största flod, upprinner på Waldai samt
upptager från höger Oka, från venster Karna; Ural, frön
Ural, gränsflod mot Asien. 2. I Svarta hafvet: Don. med
högra bifloden Donets, till Asofska sjön; Dnjepr, från Wal-
dai, upptager från venster Desna, från höger Ikrésina och
Pripets; Bug, utfallande i samma vik eller Urnan som Dnjepr;
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Dnjestr. 3. I Östersjön: Njemen, som i sitt mellersta lopp
utgör gränsen mot Polen och utflyter genom Preussen i
Östersjön; Duna, från Waldai till Riga-viken; Naröwa, från
Peipus till Finska viken; Newa, till samma vik från Ladoga,
som upptager Swir från Onega och Wölchof från limen. 4. I
Ishafvet: Petschöra. från Ural; Dwina, med dess kallflod Su-
chona från Kubinska sjön och högra bifloden Wytschégda, till
Hvita hafvet. — Genom kanaler är Wolga förenad med
Ladoga, Onega och Dvina; Dnjepr med Dlina, Njemen
och Weichsel.

Af kanalerna äro de förnämsta: Ladoga-kanalen, som
lorenar Neva och Wolchof; Wyschnij- Wolotschök-kanalen, från
Wolgas biflod Twertså till floden -Msta, som faller i limen;
Tichwinska kanalen, från Wolgas biflod Molöga till floden
Tichwinka, som leder till Ladoga; Maria-kanalen, från Wol-
gas biflod Scheksna till floden Wytegra, som utrinner i
Onega; Kubinska kanalen, från Scheksna till Kubinska sjön.

Till följe af landets ofantliga utsträckning är klimatet
mycket olika (från —10° medeltemperatur i Nowaja-Semlja
till +12° i Krim); i allmänhet är det kontinentalt samt vida
kallare än i vestra Europa under samma breddgrader. —

Till sin naturbeskaffenhet kan landet indelas i tre regioner:
1. Den nordliga eller skogsregionen, norr om norra landtryg-
gen (60°), betäckes till största delen af ofantliga barrskogar,
har i allmänhet sumpig och mager sandjord samt utgöres
i nordligaste delen af kala torfmossar och träsk (tundror).
2. Den mellersta eller jordbruksregionen, från norra landtryg-
gen och Österjön (60°) ända in på södra platån (50°), är
rikets bästa del och lönar nästan öfverallt odlarens möda.
Jordmånen är dels bördig, dels mager och sumpig, såsom
kring Pripets och Beresina (de stora Pinska och Rokitno-
kärren). Synnerligen fruktbar är sydöstra delen. Sko-
garne glesna mot södern och utgöras alltmera af löf-
träd (ek och lind). Äplen och körsbär trifvas öfverallt.
3. Den sydliga eller steppregionen, s. om 50°, består af torra
och kala slätter. Östra delen, vid Kaspiska hafvet, har
ofruktbar, sandig och salthaltig jord, hvaremot södra Krim
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och vissa delar i vester äro yppigt bördiga. Årbuser och
meloner trifvas öfverallt; i Krim till och med oliver.

Särdeles stor är rikedomen på naturprodukter, främst
säd (i s. hvete och mais), lin och hampa; vidare boskaps-
och skogsprodukter, fisk, metaller och salt. — Hufvudnä-
ringen är jordbruk; bäst odlade äro Östersjöländerna, men
landets sädesrikaste del är södra platån, som i hela dess
utsträckning betäckes af en särdeles gifvande svartmylla.
I södra delen odlas vin (i Beasarabien, Krim och äfven vid
Don), trädfrukter, tobak, silke, hvitbetor, arbuser och me-
loner. — Boskapsskötsel är hufvudnäringen på stepperna,
som hysa en storartad mängd af frodig hornboskap, hästar,
får (äfven finulliga och får med fettsvansar) samt kameler.
Den är ansenlig äfven i vestra delen samt i n. på Dwinas be-
tesrika stränder; ytterst i n. hålles renen. Biskötseln är be-
tydande i mellersta delen. --- Fisket är mest gifvande i
Wolga, Ural och Kaspiska hafvet, der framförallt störar-
terna förtjena att nämnas; de lemna kaviar och husbloss.
På Ishafvet fångas ffäinst torsk och sill. — Jagten lemnar
i skogsregionen främst ekorrar och skogsfogel, på Ishafvet
skjälar, hvalrossar och vildgäss. — Bergsbruket i mellersta
och södra Ural lemnar guld, platina, jern, koppar och ädel-
stenar. Salt fås i ymnighet från Ural, ur sjöarne på Kas-
piska steppen (Jelton m. fl.) samt från Ruttna häpet, en vik
i vestra delen af Asofska sjön. Stenkol finnes isynnerhet i
Ural och vid Donets.

Industrin, som fyller största delen af behofvet, är lif-
ligast i midten af landet (kring Oka och öfra Wolga) samt
i rikets största städer. Den lemnar väfnader, tågverk, lä-
der, ljus, oljor, tvål, metallvaror m. m. Juftlädret och rep-
slageriarbetena äro berömda. — Inre handeln är liflig på
de många segelbara floderna och kanalerna. Dess förnäm-
sta nederlagsorter äro Moskwa, Nischnij - Nowgorod, Ry-
binsk och Charkof. Utrikeshandeln idkas mest af utländ-
ningår. Bland utförsvarorna intager spanmål främsta rum-
met; dernäst lin och hampa, ull, talg och skogsprodukter.
Införseln utgöres af rå bomull, the, metallvaror m. m.
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De. förnämsta sjöhandelsstäderna äro S:t Petersburg, Riga,
Odessa och Archangel. — Telegraflinier sträcka sig till ri-
kets mest aflägsna delar. Landets förnämsta jernvägar förena
S:t Petersburg med Moskwa och Nischnij-Nowgorod samt
med Warschau och det europeiska jernvägsnätet.

Ryssland indelas med afseende å dess historie i 6 huf-
vuddelar: Stora Ryssland (mellersta och norra delen), Lilla
Ryssland (kring mellersta Dnjepr), Östersjöländerna, Vestra
Ryssland, Södra Ryssland och Östra Ryssland (kring Karna
och nedra Wolga).

Rysslands flesta invånare i Europa tillhöra den sla-
viska folkstammen, som sönderfaller i tvenne grenar: Rys-
sar (50 milj.), öfverallt, mest i landets mellersta och tätast
befolkade delar; och Polaekar, i Vestra Ryssland. Af öfrigä
folkslag äro de talrikaste: 1. flera finska folk, såsom: Es-
ther, s. om Finska viken; Karelare, längs gränsen mot Fin-
land; Lappar, n. om Hvita hafvet; Samojeder, på tundrorna
ö. om Hvita hafvet; Syrjäner, kring Wytschegda; samt Tsche-
remisser, Mordviner, Wotjaker och Tschuwascher i Östra Ryssland.
2. Letter, i Östersjöländerna, och Lithauer, i Vestra Ryssland.
3. Tatarer, i Östra och Södra Ryssland. 4. Judar, i Vestra
Ryssland. 5. Tyskar, spridda öfverallt, mest i Östersjölän-
derna såsom ståndspersoner samt såsom nybyggare i Södra
och Östra Ryssland.

Den grekiska religionen är den allmännast rådande.
För öfrigt finnas lutheraner mest i Östersjöländerna samt i
de tyska kolonierna, katoliker och judar i v., mohamme-
daner i s. och ö., samt ett mindre antal hedningar i ö. —

För undervisningen finnas 7 universiteter, ett betydligt an-
tal akademier, 3 lyceer, 120 gymnasier samt en mängd
andra skolor. '

Regeringsformen är oinskränkt-monarkisk. Med af-
seende å förvaltningen är kejsardömets område indeladt i
49 guvernementer och 4 styrelseområden. Förvaltningen
ombesörjes af general - guvernörer och guvernörer.

1. Östersjöländerna. 4 guv. — S:t Petersburg, i guv. S:t Peters-
burg (f. d. Ingermanland), vid Newas mynningsarmar, rikets hufvud-
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stad, kejsarens residens och största handelsstaden. En mängd fabri-
ker, universitet. Öfver Va milj- iriv. Stadens yttre hamn är Kron-
stadt, på en ö i Finska viken, stark fästning, rikets förnämsta ör-
logshamn. 50 t. — Reval, i gav. Esthland, handelsstad vid Finska
viken.' 30 t. — Riga, i guv. Lifland, nära Dunas utlopp, rikets tredje
sjöhandelsstad (lin, hampa, säd, skogsprodukter), fabriker. 90 t. —

Dorpat, nära Peipus, univ. — Mitau, i guv. Kurland. — Libau, han-
delsstad vid Östersjön. — Öar: Dagii och Ösel.

2. Stora Ryssland. 19 guv. — Archangel, nära Dwinas mynning,
stark handel (säd, lin och skogsprodukter). — Ön Nowaja Semlja,
obebodd. — Nowgorod, nära Wolchofs utflöde ur limen, rikets stam-
ort och f. d. stor handelsstad. — Twer och Jaroslafl, vid Wolga, fa-
briksstäder. — Rybimk, midtemot Scheksnas utflöde i Wolga, rikets
vigtigaste inre hamn och medelpunkt i Wolgas kanalsystem; storar-
tad rörelse. — Nischnij-Nowgorod, vid Okas mynning, stor årsmark-
nad för Rysslands handel med Asien (främst the), fabriker. 40 t. —

Moskwä, vid Okas biflod Moskwa, rikets andra hufvudstad och kej-
sarnes kröningstad, medelpunkt för inre handeln, rikets största fa-
briksstad. Univ. 350 t. — Tula, nära"Oka, gevärsfaktori o. a. me-
tallfabriker. GOt. — Wladimir, en tid residens, bomullsmanufakturer.

3. Lilla Ryssland. éguv. — Kijef, vid Dnjepr, rikets f. d. huf-
vudstad, fästning, sockerfabriker, univ. 70 t. — Berditschef. liflig
handel. 50 t. mv., mest Judar. — Charkof, nära Donets, univ., vigtig
handelsstad. 50 t.

4. Vestra Ryssland. 8 guv. — Wilna, vid Njemens biflod Wilia,
största staden i Lithauen. 70 t. — Muhilef, vid Dnjepr, största staden
i Hvita Ryssland. 50 t. — Is. guv. Wolhynien och Podolien.

5. Södra Ryssland. 3 guv. och 2 områden. — Odessa, vid Svarta
hafvet, rikets andra sjöhandelsstad (hvete, ull, talg), univ. 120 t. —

KLiclänef, i området Bessarabien, hvilket sträcker sig längs gränsen
mot Turkiet. Nära 100 t. — Aklcerman, ansenlig handelsstad vid
Dnjestrs liman. — Nikoläjef, hamn vid Bugs liman. 65 t. — Taganrdg,
vid Asofska sjön, och Rostof, nära Dons mynning, vigtiga handels-
städer. — Seivastopol, i Krim (guv. Taurien), fästning. — Vid Don:
Donska kosackernas land.

6. Östra Ryssland. 10 guv. och 1 område. — Kashn, nära Wolga,
univ., stark handel. 60 t. — Orenburg', vid Uralfloden, stark handel
på Turan. — Sarätof, vid Wolga, ansenlig sädeshandel. 60 t. — Astra-
dian, på Wolgas deltaland, stort fiske, handel. 40 t. — Uralska ko-
sackemas land, längs Uralfloden, stort fiske. — Guv. Perm, kring mel-
lersta Uralberget, med landets rikaste grufvor; — Jekaterinburg, ö. om
Ural, hufvudort i Urals bergslag.

Landsträckan mellan Asofska sjön och Kaspiska hafvet (1 guv.
och 1 omr.) räknas till ståthållardömet Kaukasus.
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2. Konungariket POLEN
(2258 qv. mil, 5 milj. mv.)

gränsar i ö. till Vestra Ryssland (i gränsen fl. Bug och
Njemen), i s. till Österrike (i gränsen Weichsel), i v. och
n. till Preussen. Landet är en enda stor slätt; endast södra
delen ojemnas något af Karpathernas utskott. Hufvudflod
är Weichsel, som upptager Pilitsa från v. och Bug jemte dess
högra biflod Narew från ö. — Klimatet är mildt med 772°
medeltemperatur cich temligen ymnig nederbörd. Jordmå-
nen är i södra delen mycket fruktbar, i y. sandblandad, i
n. sumpig. Skogarne äro vidsträckta och bestå dels af barr-
träd, dels af ädlare löfträd (ek, lönn, i s. äfven bok). Lan-
det är mycket rikt på säd, äfven lin, ull och boning. Af
metaller finnas jern, zink och koppar. — Industrin lemnar
isynnerhet ylle- och bomullstyger, hvitbetssocker och me-
tallvaror. Handeln är ganska liflig, men bedrifves nästan
endast af Judar. — Invånarne äro till största delen Polaekar,
som bekänna den katolska läran. För öfrigt finnas Ryssar,
Lithauer, Judar m. m. — Polen styres af en kejserlig ståt-
hållare och är för förvaltningen indeladt i 10 guv.

Warschau, vid Weichsel, hufvudstad och ståthållarens säte, till-
lika största fabriks- och handelsstaden. 160 t. — Lodz-, vigtigaste
fabriksstaden i bomullsvaror. 38 t. — Kalisch, i vestra gränsen, han-
delsstad. — Ljublin, i 5.0., sädeshandel. — Nowogeorgiejsk (f. d. Mod-
lin), vid Bugs utlopp, vigtig fästning.

3. Storfurstendömet FINLAND.
Se: „Lärobok i Finlands Geografi. Wiborg 1866."

Skandinaviska halfön,
Europas största halfö, är två gänger större än Finland (nära
14 t. qv. mil) och har inemot 6 milj. mv. Det innefattar
tvenne, under en konung förenade konungariken: Sverge,
den östra, och Norge, den vestra delen.
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1. Konungariket SVERGE
skiljes frän Norge genom Kölen, från Finland genom Muo
nio och Torne-elf. Det är till största delen bergigt samt
rikt på floder och sjöar. Göta-kanalen leder från Östersjön
genom Wettern och Wenern samt längs Göta-elf (förbi Troll-
hatte vattenfall) till Kattegat. Kusterna åtföljas af klippor
och skär. — Klimatet är kalit, men jemförelsevis gynsamt.
Jordmånen är i allmänhet sandig och stenbunden; endast
slätterna (n. om Mälaren och i södra delen) hafva bördi-
gare jord. Landet är ofantligt rikt på jern; äfven koppar
finnes. Industri (jern, kläde), handel och sjöfart äro ganska
lifliga. — Af invånarne (4 milj.) äro några tusen Lappar (i n.)
och Finnar. Religionen är den lutherska, statsförfattningen
konstitutionel med en af tvenne valda kamrar sammansatt
riksdag. För förvaltningen är Sverge indeladt i 24 län.

1. Svealand, mellersta delen, med rikets flesta grufvor och
jernverk. — Stockholm, med vackert läge vid Mälarens utlopp, rikets
hufvudstad samt dess vigtigaste handels- och fabriksstad. 125 t.
Jernvägar till Göteborg och. Malmö. — Upsala, universitet, rikets
crkebiskop. I närheten: Damernora jerngrufvor. — Falun, nära Dal-
elfven, koppargrufva.

2. Götaland, södra och bördigaste delen. — Norrköping, vid
Motala ströms utlopp, fabriksstad (kläde). 20 t. — Kalmar, vid Kal-
mar sund, handel med trädvaror. — Karlskrona, örlogshamn. — Malmö,
vid Öresund, sädesutförsel. 20 t. — Lund, universitet. — Göteborg,
vid Göta-elfs utlopp, rikets andra handelsstad. 40 t. — Öar: Gott-
land (med staden Wisby~) och Öland, rika på kalk.

3. Norrland, den stora och skogrika norra delen. Boskaps-
skötsel (renar), skogsbruk och, fiske (lax och strömming) äro huf-
vudnäringar. — På kusten flera mindre städer, hvilka idka skepps-
byggeri och handel med Norrlands produkter. Störst är Gefle, yt-
terst is. — Längs KQlen sträcker sig Svenska Lappland.

I Amerika* eger Sverge den lilla Antilliska ön S:t Barthélemi,
som framalstrar bomull.

2. Konungariket NORGE
skiljes från Sverge genom Kölen, från Finland genom Tana-
elf, från Ryssland genom Patsjoki. Det intages nästan helt



42

och hållet af en enda, brant bergmassa under namn afKö-
len, Dovrefjeld och Langjjeldene, med vidsträckta snö- och is-
fält. Kusten är utskuren af långa och smala hafsvikar
(fjordar) och åtföljes af en nästan oafbruten skärgård. —

Klimatet är vid kusterna ganska blidt och jemnt. Af me-
taller finnas jern, koppar och silfver. Fiske, skogsbruk,
handel och fraktfart äro hufvudnäringar; handelsflottan är
synnerligen betytande. För norra delen äro sjöfoglarne
(cidergåsen) af stor vigt. — I nordligaste delen (Finmarken)
u^göres befolkningen af Lappar och Finnar, af hvilka de
förra idka renskötsel, de sednare åkerbruk (det nordligaste
på jorden). — Religionen är den lutherska; statsförfattnin-
gen monarkisk, inskränkt af storthinget.

På södra kusten: Kristiania, hufvudstad, universitet, 60 t. mv.;
— Drömmen — och Kristiansand. Alla 3, isynnerhet Drammen, idka
handel med skogsprodukter. — På vestra kusten: Stavanger, sillut-
försel; — Bergen, största handelsstaden (torsk) med 25 t. mv.; — och
Trondhjem. — Hammerfest, i n., jordens nordligaste stad. — Lqfoddens
öar, ett af de ymnigaste fiskeställen på jorden (torsk).

Honungariket DAMARK
består af Danska öarne (Seeland, Fyen, Langeland, Laaland,
Falster och Bornholm m. fl.) samt norra delen af Danska
halfön (Jutland); inalles 700 qv. mil. — Marken är i all-
mänhet jemn, klimatet mildt, jordmånen på öarne härligt
fruktbar. Utförseln består af spanmål och skogsprodukter;
handel och sjöfart äro lifliga. — Invånarne (i hela riket
1,700,000) äro lutheraner; konungens makt är inskränkt.

På Seeland: Köpenhamn, vid Öresund, hufvudstad, universitet,
fabriks- och handelsstad, örlogshamn. 150 t. — Landets öfriga stä-
der äro obetydliga: Helsingör, vid smalaste stället af Öresund; —

Odense, på Fyen; — Aalborg (Ålborg), i Jutland, vid Limfjorden, sillfiske.
Till Danmark höra äfven: Island, fullt af kala och höga

berg, med snö- och isfält, vulkaner (Hekla) och heta källor
(Gejser); och Fär-öarne, kala klippor, s.o. orp Island. — Får-
skötsel, fiske och fågelfångst (eidergåsar) äro hufvudnäringar.

1 Amerika eger Danmark några af de Små Antillerna och syd-
vestra kusten af Grönland.
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Konungariket STOR-BRITANMEN
eller Brittiska Riket

består af konungarikena England, Britanniens södra del,
Skottland, norra delen, och Irland. Ytan (5700 qv. mil) är
något mindre än Finlands, men folkmängden utgör inemot
30 milj. — Klimatet är blidt, fuktigt och töcknigt; neder-
börden ymnig. Jordmånen är i allmänhet fruktbar, med
undantag af bergstrakterna ( Wales och Skottska Högländerna).
Bristen på skog ersattes genom en ofantlig rikedom på sten-
kol. Af mineralier förefinnas dessutom jern, tenn, koppar,
bly och salt i ymnighet. — Alla näringar drifvas med största
omsorg; i handel och industri öfverträlfa invånarne alla
andra nationer. Exporten (utförseln) utgöres förnämligast
af" stenkol och fabriksalster (främst bomusllvaror); importen
(införseln) af råämnen, spanmål och kolonialvaror. — Reli-
gionen är i Britannien reformert, i Irland katolsk. Stats-
författningen är monarkisk, inskränkt af parlamentet (öfver-
och underhuset). De vigtigaste bland de många betydande
och folkrika städernn äro:

I England: London, hufvudstad, vid Themsen, den mest befol-
kade och tillika den största handels- och fabriksstad på jorden, 2
univ. 3 niilj. mv. — Liverpool (Liverpuhl), på vestra kusten, andra
handelsstaden med inemot 1/2 milj. mv. — Bristol, på vestra, och Hull,
på östra kusten, stora handelsstäder. — Birmingham (Börrmingäm),
midt i landet, rikets vigtigaste metallfabriker. 300 t. — Manchester
(Männtschester), i norr, de största bomullsfabriker, inemot Va milj.
mv. — Leeds (Lihds), de största yllefabriker. 200 t. — Sheffield (Schef-
fild), stålfabriker. 200 t. — Newkastle (Njukäsl), på nordöstra kusten,
i en på stenkol rik nejd. — Portsmouth och Plymouth, vid Kanalen,
örlogshamnar. — Vid Pas de Calais ligger Dover, öfverfart till Frankrike.

1 Skottland: Edinburgh, hufvudstad, univ. 200 t. — Glasgow
(Gläsgo), stor handels- och fabriksstad (i bomulls- och linnetyger)
med inemot Va milj. mv; — Öflockar: Hebriderna i n.v., Orlmey- och
Shetlands - öarne i n.0., likna Färöarne.

I Irland: Dublin, på östra kusten, hufvudstad. 300 t. — Bel-
fast, i n.0., lärftsmanufakturer. — Cork, på södra kusten, öns andra
handelstad (smör och oxkött). — Elektrisk telegraf till Amerika
(New - Foundland).
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Rikets biländer i Europa äro: den lilla ön Helgoland, i Nord-
sjön; Normamis-kp, ötvnie, i Kanalen; fästi^ngett Gibraltar, på Pyreneiska
halfön; ön Malta, s. om. Sicilien.

Besittningar litöth Europa: I Asien: största delen af Västra
Indiska halfön, ön Ceilon, vestra delen af Östra Indiska halfön m. fl. —

I Afrika: Kaplandet (sydligaste delen) m. fl. — I Amerika: en stor
landsträcka i norra delen af Nord-Amerika, en del af Guyana i Syd-
Amerika (på nordöstra kusten) samt en mängd öar. — I Australien:
kolonier i Nya Holland och flere öar. — Tillsammans utom Europa
200 t. qv. mil med 150 milj. mv.

Tyskland.
Mellersta delen af Europa, mellan Nordsjön, Danmark

och Östersjön i n.,.Preussen, Posen, Polen, Galizien, Un-
garn och Kroatien i ö., Adriatiska hafvet, Italien och
Schweiz i s., Frankrike, Belgien och Nederländerna i v. —

Norra delen är en stor lågslätt med öfvervägande sand-
jord; mellersta delen utgöres af fruktbara, vågformiga slät-
ter, genomkorsade af låga bergsträckor (Fichtelgebirge, Erzge-
bvrge, Riesengebirge, Sudeterna, Böhmerwald, Thuringerwald, Harz,
Die rauhe Alb, Schwarzwald); södra delen är högbergig (Östra
Alperna). — Floder: Öder från Sudeterna, med högra bifloden
Warthe; Elbe från Riesengebirge, med högra bifloden Havet, som

från venster upptager. Spree, samt venstra bifloderna Moldau
från Böhmerwald och Saale från Fichtelgebirge; Weser, som
uppkommer genom föreningen af Werra från Thuringerwald
och Fulda; kustfloden Ems; Rhen, med högra bifloderna
Néckar från Schwarzwald och Main från Fichtelgebirge,
samt venstra bifloden Mosel; Donau från Schwarzwald, med
högra bifloderna Lech, Isar, Inn, Drau och Sau, från Al-
perna, samt venstra bifloden March från Sudeterna. — Kli-
matet är i allmänhet blidt och fuktigt. I norra d*elen trifvas
äplen och päron, i mellersta delen vinrankor, vid Adria-
tiska hafvet till och med oliver. Skogarne bestå af barr-
träd och ädlare löfträd (ek och bok). Tyskland framalstrar
betydligt zink, silfver och stenkol, den finaste ull, det be-
römda Rhenvinet och, till följe af invånarnes stora idoghet,
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industrivaror af alla slag. Handeln är betydlig, handels-
flottan en af de största. Till religionen äro invånarne i
södra delen mest katoliker, i norra delen mest protestanter.
— Tyskland är deladt i en mängd stater, af hvilka de i
norra hälften belägna äro förenade till ett förbund, Nord-
tyska Förbundet, för hvilket Preussen står i spetsen.

1. Konungariket PREUSSEN
innefattar största delen af Tysklands norra hälft (6400 qv.
mil med; iinemot 24 milj. mv.). Det gränsar in. till Nord-
sjön, Danmark och Östersjön, i ö. till Ryssland och Polen,
i s. till Österrike (Sudeterna och Riesengebirge), de sachsi-
ska staterna, Bajern, Hessen och Frankrike, i v. till Bel-
gien och Nederländerna samt omslutar dessutom flere mindre
stater. — Endast sydvestra delen är något ojemn (Ilarz o. a.
lägre bergsträckor). Floder: nedre Weichsel, Öder, större
delen af Elbe, Weser, Ems och en del af Rhen. — Preussen
är rikt på zink, stenkol, salt, säd och ull; det är derjemte
ett af Europas första industriländer. — De flesta invånarne
äro protestanter; de öfriga katoliker. Statsförfattningen är
konstitutionel.

- 1. Brandenburg. Berlin, vid Spree, rikets hufvudstad och Tysk-
lands största fabriksstad, medelpunkt för inre handeln, berömdt uni-
versitet. 600 t. — Potsdam, vid Havel, konungens andra residens. —

Frankfurt an der Öder, flodhandel. — 2. Pommern. Stettin, nära Oders
utflöde i viken Haff, sädeshandel, Berlins hamn. 70 t. — Ön Riigen,
med branta kritberg. — 3. Schlesien. Breslau, vid Öder, rikets andra
stad, stark handel, univ. 160 t. —4. Sachsen. Magdeburg, vid Elbe,
stark handel, fästning. 100 t. — Halle, vid Saale, rika saltkällor,
univ. — 5. Westfalen, vid öfra Ems. — 6. Rlienprovinsen. Köln,
största handelsstaden vid Rhen, fabriker (eau de Cologne), berömd
domkyrka. 120 t. — Elberfeld och Barmen, med stora bomulls- och
sidenfabriker. — Essen, gjutstålsfabrik. — Aachen, fabrikstad. — 7.
Hessen med staden Kassel, vid Fulda; och Nassau, vid Main och
Rhen, med Tysklands ädlaste vinslag. — FranJtfurt am Main, stor
handelsstad. 80 t. — 8. Hannover med det malmrika Harz (silfver
n\. m.). — Hannover, största staden. 80 t. — Liineburg, nära Elbe, på
Luneburger heden, rika saltkällor. — 9. Holstein, mellan Elbe och
Eider, jemte Lauenbnrg, vid Elbe; och Schleswig, n. om Eider. —
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Altona, vid Elbe, en förstad till Hamburg. — Kiel, vid Eiderkanalens
utlopp i Östersjön, förträfflig hamn, univ. — Flensburg, i Schleswig,
vid östra kusten, sädeshandel. — 10. Preussen. Danzig, nära Weich-
sels utlopp, rikets största sjöhandelsstad (säd-och ekvirke). 90 t. —

Königsberg, vid Pregels utlopp i viken Frisches Haff, god handel, univ.
100 t. — Memel, vid inloppet till viken Kurisches Haff, handel med
säd och trädvaror. — Vid preussiska Östersjökusten erhålles bernsten.
— 11. Posen. Posen, vid Warthe. — 12. Hohenzollern , kring öfra
loppet af Donau och Neckar.

Af dessa länder räknas Schleswig, Preussen och Posen icke
till Tyskland.

2. Nordtyska Förbundets öfriga stater.
(1 t. qv. mil, 6 milj. mv.).

1. KonungariketSACHSEN (270 qv. mil, 27s milj. mv.),
ett trekantigt landstycke n. om Erzgebirge, som uppfyller
en del af landet (Sachsiska Schweiz). Det har nästan alla
slags mineralier och hör till de första fabriksländerna i
Europa. Norra delen är rik på säd.

Dresden, vid Elbe, hufvudstad, med ett utmärkt målningsgalleri.
150 t. — Leipzig, medelpunkt för tyska bokhandeln, stora årsmark-
nader (messor), univ. 85 t.

2. 20 små stater, belägna dels i Thilringerwald, dels
vid Elbe, Weser, Nordsjön och Östersjön. Af dessa må
nämnas: storhertigdömet Sachsen-Weimar (h. st. Weimaf), i
Thilringerwald; storhertigdömena Mecklenburg: Schwerin och
Strelitz (med h. st. Schwerin och Strelitz), vid Östersjön; stor-
hert. Oldenburg (h. st. Oldenburg), vid Nordsjön. — De 3 fria
Riksstäderna, vigtiga genom sin handel: Hamburg, vid Elbe,
den största handelsstaden på Europas kontinent, socker-
fabriker, 200 t.; — Bremen, vid Weser, stark handel och sjö-
fart, cigarrfabriker, 70 t.; — Lübeck, nära Traves utlopp i
Östersjön.

I alla dessa 21 stater äro invanarne lutheraner.

3. Södra Tyskland.
1. Österrikes tyska länder, sydöstra Tyskkind. Se

Österrike.
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2. Konungariket BAJERN (1400 qv. mil, nära 5 milj.
mv.) innefattar två skilda landsträckor. Den större är be-
lägen kring öfra Donau och Main; den mindre (Rhen-Ba-
jern) ligger på venstra Rhenstranden, vid Frankrikes nord-
östra hörn. — Hufvudlandets södra del är en föga frukt-
bar högslätt, med temligen hårdt klimat; Maindalen är en
vacker vintrakt. Rhen-Bajern är äfvenledes bördigt. — In-
vånarne äro till större delen katoliker.

Miinchen, vid Isar, hufvudstad, med praktfulla bygnader och
dyrbara konstsamlingar, universitet, stora ölbryggerier. 170 t. —

Augsburg, vid Lech, stark handel på Italien. — Niirnberg, mellan Donau
och Main, mångsidigt utbildad industri. 70 t.

3. Konungariket WÖRTEMBERG (350 qv. mil, 13A
milj. mv.), v. om Bajern, ett fruktbart och väl odladt berg-
land, rikt på salt. God industri. — Invånarne äro lutheraner.

Stuttgart, vid Neckar, hufvudstad. 70 t.

4. Storhertigdömet BADEN (280 qv. mil, nära IV2
milj. mv.), längs Rhen, skönt och bördigt, med betydlig
vinodling och industri (trädurmakeri i Schwarwald). — In-
vånarne äro till större delen katoliker.

Karlsruhe, hufvudstad. — Baden, berömd badort.

5. Storhertigdömet HESSEN (140 qv. mil, 800 t. mv.),
kring Rhen och Main, är ett af Tysklands skönaste land-
skaper. — Invånarne äro mest lutheraner.

Darmstadt, hufvudstad. ■— Mainz-, vid Mainflodens utlopp, stark
fästning. — Hessen hör delvis till Nordtyska förbundet.

Kejsardömet ÖSTERRIKE
gränsar i n. till Sachsen (Erzgebirge), Preussen (Biesenge-
birge och Sudeterna) och Polen, i ö. till Ryssland och Tur-
kiet, i s. till Turkiet (Karpatherna, Donau, Sau), Adriatiska
hafvet och Italien (Alperna), i v. till Schweiz (Rhen) och
Bajern (Inn, Böhmerwald). — Riket (öfver 11 t. qv. mil)
består af flera med hänseende till naturbeskaffenhet och be-
folkning mycket olikartade länder. Det är till största de-
len bergland; dock finnas äfven stora och fruktbara slätter.
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såsom den ungerska (kring Donau och Theiss). Rikets hul-
vudflod är Donau. — Befolkningen (33 milj.) utgöres i n.
och s. af Slaver i flera stammar (de talrikaste),, i v. af
Tyskar, i ö. af Rumäner, i midten af Ungrare eller Magyarer;
återstoden Zigenare och Judar m. m. De flesta äro katoliker;
dock finnas många protestanter, greker och judar. Inre
handeln är liflig; industrin blomstrar endast i några tyska
länder. Kejsarens makt är nästan oinskränkt.

Tyska länder: 1. Österrike, kring Donau, rikt på säd och vin.
— Wien, vid Donau, hela rikets hufvudstad, medelpunkt för industrin
och inre handeln, univ. . Nära 600 t. — 2. Steiermark, ett skogigt
bergland kring Drau och Mur (biflod till Drau), rikt på ypperligt
jern och bly. — Grätz, vid Mur, univ. — 3. Salzburg, ett litet alp-
land, rikt på salt. — 4. Tirolen, kring Inn och Etsch, ett vildtskönt
alpland med djupa dalar, i hvilka citronen trifves och silke odlas. —

5. Illyriens berglandet kring Drau och Sau, rikt på qvicksilfver, och
det härliga Adriatiska kustlandet med halfön Istrien, der sjelfva oli-
ven vexer. — Triest, vid hafvet, rikets vigtigaste sjöhandelsstad. 100 t.

6. BÖlinieil, en något högland, fyrkantig kitteldal kring öfra Elbe
och Moldau, rik på säd, många slags mineralier och mineralkällor;
rikets första fabriksland (väfnader, glasvaror). — Prag, stor industri
och handel, univ. 150 t. — 7. Mähren, kring öfra March, ett små-
bergigt land, rikt på säd. — Brunn, hufvudstad. — 8. En del af
Schlesien. — Invånarne i Böhmen, Mähren och Illyrien äro till större
delen Slaver.

Ungerska länder: 9. Ullgarn, i midten af hela riket, kring Donau
och Theiss, är af alla rikets länder det mest gifvande. Större delen
är ett slättland med talrika betesmarker (pusster) och stora hedar,
rikt på hvete, mais, sydfrukter, tobak, boskap, fisk (Theiss) och
isynnerhet vin. Karpatherna lemna guld, silfver och salt. — Ofen
(Buda),, vid Donau, hufvudstad, och Pesth, midt emot Ofen, förnämsta
handelsstaden. Tillsammans inemot ;200 t. mv. — Komorn, stark
fästning, — och Pressburg, handelsstad, vid Donau. — Debreczin (De-
bretschin), på ungerska slätten, andra handelsstaden. — Tokaj, vid
Theiss, Europas ädlaste vin. — 10. Siebenbiirgen , ett skogigt hög-
land ö. och s. om Ungarn med samma produkter som detta. Invå-
narne äro mest Rumäner. — Kronstadt, största staden.

Sydslaviska länder: 11. SlaVOnien, mellan Drau, Donau och Sau;
sumpigt, skogigt och föga odladt. — 12. Kroatien, kring mellersta
Sau, mellan Ungarn och Adriatiska hafvet; rikt på skogar, frukter
och säd. — Agram, hufvudstad. 13. Dalmatien, ett långsmalt och ber-
gigt land längs Adriatiska hafvet, med en stor skärgård; är rikt på
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sydfrukter (äfven oliver och fikon). — 14. Militärgränsen, delar af
Kroatien, Slavonien och Ungarn, längs turkiska gränsen. Invånarne
äro åkerbrukande soldater.

Polska länder, n. om Karpatherna: 15. Galizien, i ö., rikt på säd
och bergolja. — Lemberg, hufvudstad, univ., handel, 70 t. — 16. Krå-
kan, i v., rikt på salt. — Krakau, vid Weichsel, god handel, univ.—
I närheten: Wieliczka (Welitschka), berömda saltgrufvor. — Berglan-
det Bnköwina i s.o. bebos af Rumäner.

Schweiz
gränsar i n. och ö. till Tyskland (Rhen och Bodensjön), i
s. till Italien (Alperna), i v. till Frankrike (Jura). — Det
uppfylles af Mellersta Alperna, hvilka till en stor del betäc-
kas af evig snö och is. Floderna (Rhen, Rhone o. a.) äro
strida (Rhenfallet) och bilda vackra sjöar. Bergens slutt-
ningar hafva goda betesmarker och skogar. I dalarne vexa
vin, sydfrukter och säd. Boskapsskötsel är hufvudnäringen;
industrin blomstrar i norra landet (bomulls- och sidenvaror)
samt iv. (urmakeri). —Af invånarne (272 milj.) äro de
flesta Tyskar, de öfriga Fransmän (i v.) och Italienare (i s.).
De flesta äro reformerta, de öfriga katoliker. Landet (700
qv. mil) består af 22 kantoner, hvilka utgöra en republik.
Regeringen kallas förbundsråd.

De äldsta kantonerna äro Schwyz, Uri, Unterwalden och Lnzern,
belägna vid Vierwaldstädtersjön, i midten af landet. — Bern, vid Rhens
venstra biflod Aar, hufvudstad med 30 t. mv., — Basel, vid Rhens
krökning mot n., — Ziirich, vid Zvirichersjön, — och Genf eller Ge-
neve, vid Rhönes utflöde ur Genfersjön, äro landets största fabriks-
och handelsstäder.

Konungariket NEDERLÄNDERNA
eller Holland (640 qv. mil) gränsar i n. till Nordsjön och
dess vik Zuider-Zee (Söiderseh), i ö. till Preussen, i s. till
Belgien, i v. till Nordsjön. — Det består af en kal lågslätt,
genomskuren af floder (mynningsarmame af Rhen, Maas och
Schelde) och kanaler, samt flerestädes lägre än hafvet, mot
hvilket det skyddas dels af naturliga sandvallar (dtiner),
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dels af anlagda dammar. Luften är fuktig och dimmig. —

Bland näringarne äro boskapsskötsel, linneväfnad, sillfiske
(vid Shetlandsöarne), sjöfart och handel (kaffe, krydder m.
m.) de vigtigaste. — Invånarne (372 milj.) äro till religio-
nen mest reformerta; konungens makt är inskränkt. — Hit
hör äfven Luxemburg, ett bergland med jern- och stenkols-
grufvor, vid Belgiens sydöstra hörn. Det räknas fell Tyskland.

Amsterdam, vid Zuider-Zee, hufvudstad, en af Europas största
handelsstäder (katfe). 250 t. -— Haag, konungens residens. 80 t. —

Rotterdam, vid Maas, rikets andra handelsstad. 100 t.
Besittningar utom Europa: I Asien: ön Java, delar af Sumatra,

Borneo och Celebes, Molukkerna m. fl. öar — I Afrika: några handels-
orter vid Guinea-viken. — I Amerika: en del af Guyana och några
af de Små Antillerna. — Tillsammans utom Europa 30 t. qv. mil med
18 milj. mv.

Konungariket BELGIEN
gränsar i n. till Nederländerna, i ö. till Preussen, i s.v. till
Frankrike, i n.v. till Nordsjön. — Södra delen är skogig
och lågbergig (Ardennema) samt särdeles rik på stenkol,
jern och zink; den öfriga, större delen liknar Holland, men
är mindre sank. Landet är fruktbart, förträffligt odladt
och tätt befolkadt (nära 5 milj. mv. på endast 536 qv. mil).
Det är ett af Europas förnämsta industriländer (de finaste
kläden, de skönaste spetsar, jern- och stålvaror m. m.). —

Invånarne tala dels en tysk dialekt, dels en fransysk. Re-
ligionen är katolsk, konungens makt inskränkt.

Brussel, midt i landet, hufvudstad, de skönaste spetsar. 250 t. —

Antwerpen, vid Schelde, största handelsstaden. 120 t. — Gent, vid
Schelde, fabriksstad. 120 t. — Liittich, vid Maas, jordens största ge-
värsfabrikation. 100 t.

Kejardömet FRANKRIKE
gränsar i n. till Kanalen och Belgien, i ö. till Tyskland
(Rhen), Schweiz (Jura) och Italien (Vestra Alperna), i s.
till Medelhafvet och Spanien (Pyrenéerna), i v. till Atlan-
tiska hafvet. — Af ytan ("10 t. qv. mil) är hälften bergland
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(Sevennema, Cöte d'or, Ardennerna, Vogeserna och gränsbergen).
Floder: Seine, Loire, Garonne och Rhdne. — Klimatet är mildt,
is. varmt; jordmånen temligen fruktbar., Vinskörden är
den ymnigaste i Europa (Champagne). Norra och mellersta
delen framalstra isynnerhet säd (mest hvete) och frukter
(äplen, päron, plommon, kastanjer), södra delen lemnar
silke och den skönaste olja. Af mineralier äro jern, sten-
kol och salt de vigtigaste. — Industrin är berömd (siden-
väfnader, lyxvaror) och handeln mycket liflig, främst med
industrins alster, viner och olja. — Invånarne (38 milj.)
äro till största delen katoliker. Kejsarens makt är nästan
oinskränkt. För förvaltningen är riket indeladt i 89 de-
partementer.

Paris, vid Seine, hufvudstad, med en mängd fabriker (lyxva-
ror), ansenlig handel, starkt befästadt, universitet. 18/*I8/* milj. mv.
I närheten: Versailles, f. d. residens. — Rouen (Ruång), vid nedra
Seine, stor bomullsindustri. 100 t. — Havre, vid Seines utlopp, en
af rikets största handelsstäder, en hamn åt Paris. 75 t. — Calais
(Kala), öfverfart till England. — Lille, fabriksstad (spetsar). 130 t.
— Cherbourg (Scherburg), vid Kanalen, — och Brest, ytterst i v., ör-
logshamnar. — Npntes (Nangt), vid nedra Loire, stor handelsstad.
100 t. — Bordeaux (Bordö), vid nedra Garonne, ansenlig handel med
vin och frukter. 160 t. — Toulouse. (Tulus), vid Garonne och Syd-
kanalen, som från denna stad leder till Medelhafvet, fabriker och
handel. 100 t. — Marseille, vid Medelhafvet, en af Europas förnämsta
handelsstäder. 250 t. — Toulon (Tulöng), örlogshamn vid Medelhaf-
vet. — Nizza, vid Medelhafvet, nära östra gränsen, berömdt för sitt
sunda och milda klimat. — Lyon (Liöng), vid Rhönes krökning mot
s., rikets andra stad, Europas ypperligaste sidenfabriker. 300 t. —

I närheten: S:tEiienne, rikets vigtigaste jern- och gevärsfabriker. 90 t.
— Strassburg, nära Rhen, fabriks- och handelsstad, berömd domkyrka.
80 t. — Ön Korsika, högbergig och skogrik.

Besittningar utom Europa. I Afrika: landet Algeriet på norra
och en del af Senegambien på vestra kusten, Réunion (en af Maskaren-
has-öarne) jemte några handelsplatser på fasta landet. — I Asien:
en del af riket Annam på Östra Indiska halfön och några städer på
Vestra Indiska halfön. — I Amerika: några af de Små Antillerna o. a.
små öar jemte en del af Guyana. — I Australien: Nya Kaledonien, Säll-
skaps-öame, Mendannas- öarne och Låga-öarne. Tillsammans 6 milj. mv.
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Fyreneiska halfön,
äfven kallad Iberiska halfön, sammanhänger i n.o. med Frank-
rike (Pyrenéerna). Det mellersta höglandet är skoglöst,
ofruktbart, mångenstädes höljdt af sand, om vintern kallt,
om sommaren odrägligt hett. Kustländerna och Guadalqui-
virdalen (den andalusiska slätten) hafva ett härligt klimat och
en rik vextlighet (i s. äfven dadelpalmer). — Landet har
stora naturliga skatter (vin, olja, silke, sydfrukter; qvick-
silfver, silfver, bly och salt), men idogheten är ringa; han-
deln bedrifves mest af utländningar. Utmärkta äro landets
finulliga får (merinos), mulåsnor och hästar. — Invånarne äro
katoliker. Halfön (11 t. qv. mil) innefattar tvenne konunga-
riken med konstitutionel författning: Spanien, största delen af
halfön (16 milj. mv.), och Portugal, vestra delen (4 milj. mv.).

1. Spanien. Madrid, midt i landet, på den torra kastiliska
slätten, hufvudstad. 300 t. — Vid Medelhafvet: Barcelona, största fa-
briks- och handelsstaden med 250 t. mv; — Valencia, i en härlig
nejd, sidenfabriker. 100 t.; — och Malaga, handel med vin och syd-
frukter. — Granada, i Sierra Nevada, med praktfulla ruiner. — I An-
dalusia: Cadix (Kådis),. utanför Gibraltarsund, rikets andra handels-
stad. 70 t.; — i närheten Xeres (Cheres), berömdt vin; — Sevilla
(Sevilja), vid Guadalquivir, stor tobaksfabrik. 100 t. —De Baleariska
öarne: Mallorka (Maljorka), Menorka; — och de Pithyusiska.

Besittningar utom Europa. I Afrika: Tetvans område m. fl.,
vid Medelhafvet, och Södra Kanarie-öarne. — I Asien: Filippinerna. —

I Amerika: Kuba och Portoriko. — I Australien: Marianerna. — Till-
sammans 5 milj. mv.

2. Portugal. Lissabon, vid Tajos mynning, rikets hufvudstad,
förnämsta handelsstaden. 3001. — Porto eller Oporto, vid Dueros myn-
ning, vinhandel. 80 t. — Setiival eller S:t Ybes, salthandel.

Besittningar utom Europa. I Afrika: Azorerna, Norra Kanarie-
öarne, Kap Verde-öarne, besittningar på södra Afrikas vestra och östra
kust. — I Asien: staden Goa på Vestra Indiska halfön o. a. mindre
besittningar. — Tillsammans 2Va milj. mv.

Den starka fästningen Gibraltar, på en hög klippa vid sundet,
tillhör Brittiska riket.

Italien
består af en halfö med tre stora öar i v. Det skiljes i n.
genom de snöbetäckia Alperna från Frankrike, Schweiz och
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Tyskland. Landet är till största delen bergigt (Apenninerna)
samt i s. vulkaniskt (Vesuvius och Etna). Största slätten,
den lombardiska, utbreder sig kring Po floden. — Klimatet
är härligt, isynnerhet vid de lombardiska sjöarne: Lago Mag-
giore (Madschiore), Como- och Gärda-sjön. Jordmånen är
fruktbar och vextligheten högst mångfaldig (Italien Euro-
pas trädgård), med ständigt grönskande löfträd, såsom la-
gern, myrten o. a. Hvete, mais, ris, vin och rnulbärsträd
vexa öfver hela Italien; olivens hemland begynner i mel-
lersta delen, orangens i södern, der äfven bomullsbusken
trifves. Hafvet lemnar thonfiskar, sardeller och koraller. —

Idogheten är i allmänhet ringa; den är störst i norr och
aftager söderut. Silkesodlingen i norra delen är den största
i Europa. Sidenindustrin är synnerligen utbredd. Expor
ten utgöres främst af soapel, silke, olja och sydfrukter.
Religionen är den katolska. — Italien omfattar två sjelf-
ständiga stater: konungariket Italien, nästan hela halfön jemte
Sicilien och Sardinien (något öfver 5 t. qv. mil, 24 milj.
mv.), med konstitutionel författning; — och Kyrkostaten-(200
qv. mil med 700 t. mv.), som utgöres afkuststräckan kring
nedra Tiber och styres af påfven med nästan oinskränkt makt.

1. Konungariket ITALIEN, i. I norra delen: Milano, n. om Po,
på den bördiga lombardiska slätten, handel, fabriker. 200 t. — Tu-
rin, vid öfra Po, f. d. residensstad, fabriker. 200 t. — Mantiia, mel-
lan Po och Gärda-sjön, samt Vetona, vid tloden Adige (Adisch) eller
Etsch, starka fästningar. — Venedig, på en mängd små öar i Adria-
tiska hafvets laguner (grunda vikar), med kanaler i stället för gator,
praktfulla bygnader. F. d. stor handelsstad. 120 t. — Genua, vid
Medelhafvet, Italiens största sjöhandelsstad, praktfullt. 130 t. —-
2. I mellersta delen: Floren*, i den härliga Arno-dalen, konungens re-
sidens, med många palatser och dyrbara konstsamlingar, fabriker
(halmhattar). 120 t. — Livbrno, på vestra kusten, liflig handel. —

Carrara, nära vestra kusten, skön marmor. — Bologna (Bolonja), s.

om nedra Po, fabriker. 100 t. — Ancona, vid Adriatiska hafvet, lif-
lig handel. — 3. I södra delen: Neapel, vid foten af Vesuvius, på en
slätt (Campagna), som är ett af de härligaste landstreck på jorden,
god handel, inemot Va milj. mv. — I närheten: lemningar efter de
uppgräfda städerna Pompeji och Herculaneum.

Öar: Sicilien, rikt på hvete, sydfrukter, salt och isynnerhet svaf-
vel. — Palermo, på norra kusten, i ett härligt läge, liflig handel.
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Inemot 200 t. — Messina, vid sundet, handel nied oranger. — Catanea,
vid foten af Etna, fabriker. — Ön Sardinien, bördig, men vanhäfdad
och skogfull. — Ön Elba, mellan Korsika och fasta landet, rik på jern.

2. Kyrkostaten. Rom, vid Tiber, verldsberömd stad, påfvens
residens, dyrbara konstsamlingar. 200 t. — I södra delen de osunda
Pontinska träsken.

Ön Korsika, tillhör Frankrike. — Ön Malta, tillhör Brittiska
Riket. La Valetta, vigtig hamn och stark fästning.

Konungariket GREKLAND
omfattar södra delen af Turkisk-Grekiska halfön samt Jo-
niska öarne (i v.) och Arkipelagens flesta öar (inemot 1 t.
qv. mil med iVa milj. mv.). Det stöter in. till Turkiet och
är till största delen ett skoglöst bergland. Luften är myc-
ket torr, jordmånen i dalarne fruktbar. Stark getskötsel,
fiske (badsvamp), liflig handel med landets produkter
(främst korinther) och ännu lifligare fraktfart. Invånarne
äro Medelhafvets yppersta sjömän. Religionen är grekisk,
författningen konstitutionel.

Athen, i sydöstra delen af det egentligen landfasta Grekland
(Livadien), hufvudstsd. 40 t. — Patras, på Moreas nordvestra kust,
stark handel med korinther.

Öar: 1. I Arkipelagen: Negroponte; Syra med staden Hermkpolis,
Greklands största handelsstad; Paros, skön marmor, m. fl. öar. —

2. Joniska öarne, bergiga, men fruktbara: Zante med staden Zante, lif-
lig handel med olja och korinther; Korfu med staden Korfu, lillig
handel; m. fl. öar.

Osrnaniska Riket
eller Turkiet består af länderna kring östra delen af JVledei-
hafvet i Europa, Asien och Afrika (omkring 60 t. qv. mil
med 38 milj. mv.). Det europeiska Turkiet (10 t. qv. mil,
16 milj. mv.) intager största delen af Turkisk-Grekiska
halfön och stöter i n. till Österrike (Sau, Donau, Karpa-
therna) och Ryssland (Pruth). Det är till största delen
ett bergland (Dinariska bergen, Balkan, Pindus); dess enda
större slätt utbreder sig mellan Karpatherna, Donau och
Svarta Jiafvet. — Klimatet är behagligt, men strängare än
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i Italien. Jordmånen är i allmänhet fruktbar; hvete, mais,
ris, vin, bomull och utmärkt tobak finnas i ymnighet.
Näringarne äro föga utvecklade och idkas endast af kristna
och judar. Utmärkta äro färgerierna af rödt garn samt
saffians- och rosenoljefabrikerna. — Osmaneme eller Tur-
karne, ehuru föga talrika, äro det herrskande folket. Tal-
rikast äro Slaveme; dernäst Albanesarne och Grekerna. Herr-
skande religionen är Islam, men största delen af invånarne
bekänna den grekiska religionen. — Rikets öfverherre
(sultanen) har oinskränkt makt i de omedelbara länderna.
Lydländerna hafva sina egna furstar.

A. Omedelbara länder. 1. Rumelien, s. om Balkan. — Konstantino-
pel (Stambul), vid Bosporen, i ett utmärkt skönt läge, hufvudstad och
sultanens säte, en bland jordens förnämsta handelsplatser. 700 t. —

Adrianopel, god handel. 140 t.— 2. Macedonien, ö. om Pindus, odling
af bomull och tobak. — Saloniki, rikets andra handelsstad. — 3. Thes-
salien, ö. om Pindus, garnfärgerier. — 4. Albanien, v. om Pindus. —

Mellan Albanien och Dalmatien ligger det lilla furstendömet Monte-
negro. — 5. Bulgarien, n. om Balkan. — Schumla, vigtig fästning. —

6. Bosnien, s. om Sau. — Bosna Serai, metallfabriker. — 7. Ön Kandia,
bergig, rik på olja och oranger; m. fl. öar.

B. Lydländer (Donau-furstendömena). — 1. Servien, ett bergland
s. om Sau och Donau. — Belgrad, vid Saus och Donaus förening,
hufvudstad, fästning, liandel på Ungarn.

2. Rumänien, n. om Donau, rikt på hvete, mais och boskap.
Består af: 1. WalacMet. — Bukarest (Bukarescht), hospodarens (fur-
stens) säte. 130 t. — 2. Moldail. — Jassy, hufvudstad. — Galatz, vid
Donau, ansenlig sädeshandel.

ASIEN
(Omkring 800 t. qv. mil, 700 milj. mv.)

ligger till största delen i den norra tempererade zonen.
Endast en smal landsträcka i n. ligger i norra kalla zo-
nen; hvaremot halfva Arabien och de begge Indiska half-
öarne ligga i heta zonen. — Klimatet är företrädesvis kon-
tinentalt samt vida kallare än i Europa under samma bredd-
grader. Det är för öfrigt mycket olika till följe af verlds-
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delens ofantliga utsträckning och dess höjdförhållanden.
Södra Asien har de härligaste naturprodukter. Det är de
europeiska sädesarternas och trädfrukternas hemland. Det
har de finaste krydder; the, kaffe, socker, indigo, bomull,
silke i ymnighet; de finaste trädslag, bamburöret, tekträdet;
ris, mais, sago-, dadel- och kokospalmen lemna den vanliga
födan. Dertill kommer rikedomen på metaller, ädelstenar
(de skönaste diamanter) och perlor. — Af husdjuren äro
kamelen och hästen, samt i nordligaste delen renen och
hunden de vigtigaste. De europeiska husdjuren förekomma
äfven i vildt tillstånd. — Invånarne äro i norra, mellersta
och sydvestra delen (v. om Sind) mest nomader; i sydöstra
delen idkas åkerbruk och industri. Denna är icke mång-
sidig, men mycket utbildad. Karavanhandeln är liflig; sjö-
handeln är till största delen i Européernas händer. Fyra
femtedelar af invånarne äro hedningar, de öfriga mest mo-
hammedaner; af kristna äro grekiska lärans bekännare de
talrikaste. Staternas författning är despotisk, makten ringa.

Asiatiska Ryssland.
(276 t. qv. mil, 81/» milj. mv.)

1. Kaukasien. Det breda näset mellan Svarta hafvet
och Asofska sjön i v., samt Kaspiska hafvet i ö. (8 t. qv.
mil). — Det stöter i s. till Asiatiska Turkiet och Persien
(berget Ararat och Äras floden). — Norra delen (Ciskaukasien),
till floderna Kuban och Terek i s., utgör en fortsättning af
södra Rysslands stepper och räknas till Europa. Mellersta
delen (egentliga Kaukasien) upptages af det snöbetäckta och
branta Kaukasusfjället, som går i n.v. och s.o. från Kubans
deltaland (ön Tamån) till den i Kaspiska hafvet utlöpande
halfön Apscherön. Högsta toppen är Elbrus (omkring 17 t.
fot) .Södra delen ( Transkaukasien) utgöres af djupa flod-
dalar, platåer och stepper. Dess förnämsta flod är Kur, som
från höger upptager Äras och utfaller i Kaspiska hafvet. —

Klimatet är mycket olika, vextligheten högst mångfaldig.
I de djupaste dälderna vexa det sydliga Europas frukter (i
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s. till och med bomull och sockerrör) och der idkas vin-
och silkesodling. Boskapsskötseln är dock hufvudnäring.
Ön Taman och halfön Apscheron hafva gyttjevulkaner och
rika naftakällor. — Befolkningen (öfver 4 milj.) utgöres af
en mängd olika stammar, af hvilka några (Georgierne eller
Grusierne, Armenierne o. a.) äro kristna, de öfriga moham-
medaner eller hedningar. På Kaukasusfjället bo halfvilda
och krigiska stammar (Tscherkesser o. a.). För öfrigt fin-
nas Ryssar (mest Kosacker), Tatarer, Kalmuker o. a. — Lan-
det utgör ett ståthållardöme (Kaukasus) och är deladt i 5
guvernementer och 5 styrelseområden.

Tiflis, vid Kur, i landskapet Georgien eller Grusien, ståthålla-
rens säte. 60 t. — Baku, god hamn vid Kaspiska hafvet. I närhe-
ten finnas de eviga eldarne, till hvilka eldsdyrkarne valfärda. —

Kubanska kosackernas land, ö. om Asofska sjön.

2. Sibirien, med tillhörande länder. En tredjedel af Asien
(268 t. qv. mil, öfver 4 milj. mv.), från Ishafvet i n. till Ki-
nesiska riket och Turans stater i s. Gränsen i s. utgöres
af Aral, Sir-Darja, Thjanschan, Altai, Daur, Amur och
dennes högra biflod Ussuri. Sydöstra delen af landet är
bergig (Thjanschan, Altai, Daur), den öfriga delen en oaf-
bruten lågslätt. Floder: Öb med Irtysch, Jenisei med An-
gara, Lena, Amur med Ussuri, Syr-Darja. Sjöar: Aral, Bal-
chasch (som upptager floden Ili) och Baikal. — Sibirien, norra
och största delen, är Gamla verldens kallaste land, föga
odladt och glest befolkadt. Största delen betäckes af ofant-
liga skogar (lärkträd, sibiriska cedrar o. a. nordiska barr-
träd m. m.). Nordligaste delen består af vidsträckta, frusna
tundror, sydvestra delen har stora, betesrika stepper. Åker-
bruk idkas endast i de sydliga trakterna. Boskapsskötsel
(i s. äfven kamelen, i n. renen och hunden), jagt och fiske
äro hufvudnäringar. Landets rikedom består i ädla metal-
ler (guld och silfver) samt pelsbärande djur (soblar, räfvar,
hermeliner och isynnerhet ekorrar). — Infödingarne äro af
olika stammar, såsom Samojeder och Ostiaker (finska folk),
Baschkirer, Tatarer, Tunguser, Jakuter, Tschuktscher m. fl. De
äro dels kristna, dels mohammedaner eller råa hedningar.
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Dessutom finnas Ryssar, isynnerhet Kosacker m. fl. — Norra
Turan utgöres till största delen af den ofruktbara Kirgiser-
steppen. Området Turkestan, vid öfra Sir, och Vestra Dsun-
gariet (n. om Thjanschan) äro bergiga och fruktbara samt
hafva ett mildt klimat, så att silke och bomull odlas. In-
vånarne (mest Kirgiser) äro mohammedaner och lefva af bo-
skapsskötsel (kameler, hästar och isynnerhet får med fettsvan-
sar). — Amur-landet, nordöstra delen af Mandschuriet, är
bergigt och skogigt samt bebodt af hedniska folkstammar. —

Öar: Nya Sibirien, obebodt, rikt på fossilt elfenben (af mam-
muth-djur o. a.). — Nästan alla Kuriler, rika på pelsdjur.
Sachalin. — För förvaltnigen är hela den ö. om Ural lig-
gande landsträckan delad i 4 guv. och 8 styrelseområden.

Tobölsk, vid Tobols utflöde i Irtisch. — Omsk, vid Irtysch, säte
för generalguvernören öfver Vestra Sibirien. — Barnaul, vid Öb, huf-
vudort i Altais bergslag. — Irkutsk, vid Angara, säte för general-
guvernören öfver Östra Sibirien, största staden. 28 t. — Jakittsk, vid
Lena, pelshandel. — Kjachta, nära Selenga (Ängaras öfra lopp), vid
kinesiska gränsen, handel på Kina med pelsverk mot the. — Ner-
ischinsk, nära Amurs kallflod Schilka, hufvudort i Daurs bergslag.

■— Nikoläjefsk, nära Amurs utlopp, hamn. — Petrophvlojsk, hamn på
Kamtschatka.

Södra Turan.
Mellan Kaspiska hafvet i v.. Aral och Syr-Darja i n.,

Belurtag i ö., höglandet Iran i s.; kallas äfven Turkestan
eller Stora Buchariet. — Flod: Amu-Darja. — I ö. är lan-
det bergigt och fruktbart (bomull, silke, sydfrukter), men
för öfrigt en lågslätt med stepper och sandöknar. Det är
rikt genom karavanhandel och boskapsskötsel. ■— Invå-
narne (Bucharer, Turkmaner, Usbeker) äro mohammedaner.
Usbekerna hafva bildat några riken (khanater): Buchära,
Chiwå, Khokand.

Buchara, nära mellersta Amu, stor handelsstad, säte för en
Stor-khan. — Samarkand, i samma rike. — Chiw'a, vid nedra Amu.—
Khokand, vid öfra Sir.



59

Asiatiska Turkiet
är nästan tre gånger större än det europeiska. Består af:
1. höglandet Mindre Asien (Anadoli eller Levanten); 2. Arme-
niern högland, kring källorna af Eufrat och Tigris, hvilka
innesluta 3. Mesopotamiens slättland; och 4. Syrien, mellan
Medelhafvet och Eufrat, vid kusten bergigt (Libanon), ö. om
bergen en öken. — Syriska kustlandets södra del kallas
Palästina (Kanaan). Det genomflytes af Jordan, som rinner
genom sjön Genézareth och utfaller i Döda häpet, beläget i
jordens djupaste dal (mer än 1000 fot under hafvets yta).
— I allmänhet äro dessa länder bördiga, men föga odlade;
de flesta invånarne {Turkar i v., Araber i s., Kurder i ö.) äro
nomader och mohammedaner. Industri och handel liksom
i Turkiets europeiska del.

Smyma, vigtigaste handelsstaden, på Mindre Asiens vestra kust.
120 t. — Brussa, nära Marmora-hafvet, sjöskumsgrufvor. — Trapezunt,
handelsstad vid Svarta hafvet. — Haleb eller Aleppo och Damaskus,
Syriens vigtigaste handelsstäder, hvardera med 200 t. mv. — Jerusa-
lem, i Palästinas södra del (Judäa), med Kristi graf; i närheten Beth-
lehem. — Nazareth, i norra delen (Galiläa; mellersta delen heter Sa-
maria'). — Basra, vid Persiska viken, ansenlig handel. — Bagdad, vid
Tigris, liflig handel; i närheten, vid Eufrat, Babylons ruiner. — Mo-
sul, vid Tigris; i närheten Ninives ruiner. — Öar: Cypern; samtutan-
för vestra kusten: Rhodus, Scio, Metelino m. fl.

Arabien.
Vestra kusten (Hedschas och det rika Jemen) lyder un-

der Turkiet. Det inre höglandet intages af öknar och ge-
nomströfvas af Beduiner (Öken-Araber), hvilka styras af
Sheikher. — Arabien har verldens bästa hästar, det bästa
kaffe, dadlar, durrah (ett slags hirs), gummi m. m. — Det
är Islams hemland. — Berget Sinai, på en hallo i norra
delen af Röda hafvet.

I Hedschas: Mekka och Medina, mohammedanernas heligaste
städer, valfartsorter. -• I Jemen: Mokka, vid Bab el Mandeb, handel
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med kaffe. — Aden, utanför samma sund, tillhör England. — Maskat,
utanför Ormus-sundet, säte för en sultan. — Baharein-öame, i Per-
siska viken, stort perlfiske.

Iran.
En sandig platå, omgifven af höga bergkanter med

fruktbara dalar. Det sträcker sig från Zagrosch till Salomo-
bergen, samt från Persiska viken och Arabiska hafvet till
Turan, Kaspiska hafvet och Arasfloden. — Klimatet är ovan-
ligt torrt. Landet har södra Europas vexter, hvilka här
uppnå en stor fullkomlighet, sesam-olja och vallmo m. m.;
prisade äro dess rosor. Industrin lemnar mattor, shawlar,
sidentyger, rosenolja m. m. Invånarne äro mohammedaner.
— Iran består af 3 delar:

1. Persien. Teheran, schahens säte. 80 t. — Ispahan, fordna
hufvudstaden. 60 t. — Schiras, i en naturskön trakt, den bästa ro-
senolja: I närheten ruinerna af Persepolis. — Tauris 1. Tebris, stor
handelsstad. 100 t.

2. Afghanistan, styres af flere furstar. — KabUl, Kandahhr och
Herht, på den stora handelsvägen till Indien.

3. Beludschistan, Irans sämsta del. — Kelat, khanens säte.

Främre Indien
innefattar höglandet Dekan och Hindustans lågslätt samt
begränsas af Himalajafjället, Salomobergen och hafvet. Det
är till natur och produkter ett af jordens bäst lottade län-
der. Utom heta zonens dyrbara vexter, diamanter och
perlor, finnas äfven de europeiska sädesarterna och nyttiga
mineralier. Faunan är äfvenledes rik och mångfaldig (ele-
fanten, tigera m. m.). — Folkmängden skattas till 150 milj.
— Infödingarne (Hinduerna) äro mycket idoga och tillverka
de finaste siden- och bomullsväfnader samt shawlar (i nord-
vestra alplandet Kaschmif). De bekänna Brahma-religionen.
— Nästan hela landet lyder under Brittiska riket, dels ome-
delbart, dels medelbart (under egna furstar). Engelsmän-
nen hafva befordrat handeln genom kanaler och jernvägar.
B^örnämsta utförsvaran är opium.
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Kalkutta, vid nedra Ganges, i landets fruktbaraste del (Benga-
len), säte för generalguvernören, största handelsstaden. 1 milj. —

Madras, på sydöstra kusten (Koromandel; sydvestra kusten heter Ma-
labar), stor fabriksstad. x/a milj. — Bombay, på vestra kusten, stor
handelsstad. l/i milj. I närheten berömda tempelgrottor (Elefanta,
Ellora). — Benares, vid Ganges, Hinduernas heligaste stad. Va milj.—
Delhi, verldsbcrömd stad. — Öar: Ceylon, kanelträdets hem. I sundet
fiskas perlor. — Lakkadiverna och Malediverna, s.v. om Dekan, rika på
kokosnötter. — Frankrike eger några små städer, såsom Pondicheri
(Pongdischeri), på östra kusten; Portugal endast 2 städer (Goa, på
vestra kusten).

Östra indiska haifön.
Ett bergland med rikt bevattnade dalar och Främre

Indiens produkter (stor rikedom på tekträd och tenn). In-
vånarne äro samslägtade med Kineserna och hafva den
Buddhistiska religionen. Malakka bebos af Malajer, hvilka
bekänna Islam.

De största riken äro: Birma, kring öfra Iravaddi, med h- st.
Ava; Siarn, mellersta delen, med h. st. Bangkok; och Annam, östra
delen, med h. st. Hue. — Engelsmännen innehafva norra hälften af
vestra kustlandet, staden Malakka, ön Pulo-Pinang i Malakka-sundet,
samt den stora handelsstaden Singapore, ytterst is. — Fransmännen
besitta Annams södra del med den stora handelsstaden Saigon, i Me-
khongs deltaland.

Ostindiska öarne.
Bergiga och vulkaniska, med sumpiga och osunda kust-

sträckor. De hafva en rik Flora [kryddornas hemland),
hvaremot Faunan är fattig. —' Infödingarne äro dels Mala-
jer, hvilka till stor del bekänna Islam och idka sjöröfveri,
dels Papuas, hvilka mest äro råa hedningar.

Största delen af Sunda-öarne och Molukkerna eller Krydd-öarne
tillhör Nederländarne. Dessas vigtigaste besittning är ön Java, rik
på kaffe, ris och socker, med den stora handelsstaden Batavia. —

Filippinerna, med handelsstaden Manila, tillhöra Spanien. — Portugal
eger en del af ön Tirndr.
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Kinesiska riket,
en af jordens största stater (200 t. qv. mil), bebos af 400
milj. menniskor, hvilka styras af en kejsare och till största
delen hafva samma religion (Buddhaism). Består af egent-
liga Kina och biländerna.

Kina, kring floderna Hoang-ho och Jan-tse-kjang, är
det folkrikaste af alla länder på jorden. Det skiljes från bi-
länderna i v. genom skyhöga berg, i n. genom den märkvär-
diga Kinesiska muren, samt stöter i s.v. till östra Indiska half-
ön; för öfrigt till hafvet. — Det är i allmänhet ett bergland.
En stor, yppigt fruktbar slätt utbreder sig kring de båda
flodernas nedra lopp. — Landet odlas med otrolig flit och
framalstrar i största ymnighet ris, the, bomull och silke. Till
fruktbarheten sällar sig, såsom en lika stor skatt, invånarnes
industri, som lemnar porsliner, sidentyger, nanking, lacke-
rade och elfenbensarbeten. I afseende å inre handeln liknar
landet en oafbruten marknad. Kanalsystemet är storartadt;
Kejserliga kanalen genomskär in. och s. landets östra del. Ex-
porten utgöres förnämligast af the, ris och silke, importen af
opiumfrån Indien och pelsverk från Ryssland. Folkets bildning
är urgammal, men har på årtusenden ej gjort några framsteg.

Peking, i n., hufvudstad. 2 milj. — Nanking, vid Jan-tse-kjang,
fordna hufvudstaden, siden- och bomullstyger. 1 milj. — I närhe-
ten, vid hafvet, Schang-hai, thehandel. — Kanton, is., stor sjöhahdels-
stad. 1 milj. — Öar: Formosa eller Taivan, högbergigt och vulkaniskt.
— Hainan, fruktbart. — Engelsmännen ega ön Hongkong, utanför Kan-
ton, Portugisarne en del af ön Macao, invid samma stad.

Biländerna:
1. Mandschuriet, Amurs bergiga och skogrika flod-

område, hvaraf sydvestra delen (till Amur och dess biflod
Ussuri) är förenad med Kina. — In. bo Tunguser, dels no-
mader, dels bofaste; i s. Mandschuer, Kinas nuvarande be-
herrskare.

2. Mongoliet, platån mellan Kina, Daur och Altai,
upptages till en stor del af öknen Gobi och bebos af nomader.

Urga, vid Amurs källor, hufvudort. — Maimatschin, vid gränsen
invid Kjachtä, hufvudmarknad för landhandeln på Ryssland.
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3. Dsungariet, ett bergland mellan Thjanschan ocn
Altai, bebos af nomadiserande Kalmyker. Vestra delen till-
hör Ryssland.

Ili eller Kuldscha, vid Ili, handelsstad vid en karavanväg till
Ryssland.

4. Lilla Buchariet eller Höga Tatariet, ett högland,
på tre sidor begränsadt af höga berg (Thjanschan, Mustag,
Belurtag, Kynlyn), är fruktbart endast vid de floder, som
förenade utfalla i sjön Lop. — Invånarne äro mohamme-
daner. De odla säd, silke och bomull m. m.

Yarkiang och Kaschghar, vigtiga handelsstäder vid karavanvägen
mellan Vestra och Östra Asien.

5. Tibet, ett högland mellan skyhöga berg (Himalaja
och Kynlyn), Asiens Schweiz. Boskapsskötsel (grymtoxar,
finulliga får, shawlgetter) är hufvudnäringen. Landet är
Buddhaismens hufvudsäte och styres af två andliga furstar.
Den mera ansedda (Dalai-Lama) har sitt säte i VHassa.

6. Halfön Korea, fruktbar och tätt befolkad.
7. Lieu-kieu-öarne, äfvenledes fruktbara-

Japanska riket.
Ett kejsardöme, bestående af de högbergiga och vul-

kaniska Japanska öarne. De äro väl odlade (ris, the, silke
m. m.) och rika på metaller (koppar). Invånarne (35 milj.)
hafva samma religion som Kineserna och äro lika idoge.
De hafva ett andligt öfverhufvud (Mikado) och en verldslig
furste (Taikun). Utlänningar få besöka endast några hamnar.

Jeddo, på Nifon, Taikuns säte. 2 milj. — Miako, på samma ö,
Mikados residens. 800 t'.

AFRIKA
(545 t. qv. mil, 100 milj. mv.)

ligger till största delen i heta zonen; endast norra kusten
och södra spetsen räcka in i de tillgränsande zonernas var-
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mare delar. Klimatet är i allmänhet torrt och hett. Endast
i mellersta delen är nederbörden ymnig, hvaremot en stor
del är alldeles regnlös, såsom Sahara, med glödande hetta
och giftiga vindar (Samum). — Florans förnämsta produk-
ter äro: durrah, ris, dadlar, palmolja, kaffe, bomull, gummi,
jams, batater in. m. — Faunan utmärker sig genom vildhet
och styrka (lejonet, elefanten, noshöringen, flodhästen m.
m.). Den lemnar isynnerhet elfenben och strutsfjädrar. Af
husdjuren är kamelen vigtigast. — Af mineralier finnas
guldstoft, jern och salt. — Invånarne äro till största delen
Negrer, dels råa afgudadyrkare (fetischdyrkare), dels moham-
medaner; äfven kristna finnas. I norra delen bo Berber,
Araber o. a. med mohammedansk religion. — Industrin är
högst ringa utom i norra delen. Karavanhandeln bedrifves
af infödingarne, sjöhandeln af Européer och Amerikanare.
— I Afrika finnas en mängd små riken med patriarkalisk
författning, få större med despotiska herrskare. Slafveri
råder öfverallt och stark slafhandel idkas. — Européer-
nas besittningar äro här mindre betydande än i de öfriga
verldsdelarne.

11-länderna.
1. Egypten (8000 qv. mil), kring nedra Nilen, hvars

dal är bördig på ris, hvete, durrah, dadlar, bomull m. m.
till följe af flodens årliga öfversvämningar, ty regn faller
nästan aldrig. Det öfriga landet utgöres af sandöknar och
kala berg. — Invånarne (5 milj.) äro till största delen Ara-
ber, dels Fellahs (åkerbrukare), dels Beduiner. Ur-invå-
narne äro kristna och kallas Kopter. Landet räknas till
Turkiet och styres af en vice-konung eller pascha.

Kairo, ofvanom Nilens grening, vicekonungens säte, Afrikas
största stad. 300 t. I närheten fornlemningar (pyramiderna). —

Alexmdria, vid Medelhafvet, landets bästa sjöstad. 150 t. Jernväg till
Suez, vid Röda hafvets norra ända, hvarifrån en kanal leder till Me-
delhafvet. — Ruiner af den urgamla staden Thebe, vid Nilen.

2. Nubieft, ett trappland kring mellersta Nilen, som här
bildar flera katarakter. Mest kalt och sandigt; i s. begyn-
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ner heta zonens yppiga vextlighet. Lyder under paschan
af Egypten. — Inlödingarne äro kristna.

Sennaar, stor stad vid Blåa Nilen. -—. Kharfåtm, vid föreningen
af Nilens båda kallfloder, egyptiska ståthållarens säte.

3. Habesch eller Abessinien, kring Blåa Nilen, ett alp-
land, der kaffe vexer vildt. Invånarne äro till en del kristna,
men halfvilda. Landet är deladt i flera stater.

Gbndar, hufvudort.

Berberiet.
Afrikas norra kustland till Egypten i ö*, Sahara i s.

Det genomstrykes i v. af Atlasberget. Framalstrar ris, bo-
mull, socker, dadlar, gummi, m. fl. södra Europas vexter.
De bofaste Araberne kallas Morer. Landremsan närmast
öknen kallas Bileduldscherid (dadellandet).

Berberiet är deladt i
1. Sultanatet Fez och Marokko, vestligaste deleii, med städer

af samma namn. — Spanien eger Tetvans område.
2. Algeriet, ö. om Marokko, en fransk besittning med hufviid-

staden Algier (Alschir). 100 t.
3. Tunis och 4. Tripoli med platån Barka räknas till Turkiet.

Städer: Tunis (150 t.), Tripoli.

Sahara,
den största öken på jorden (ff*, af Afrika), består ömsevis
af sand eller kala stenytor. Kallas af Araberne hafvet utan
vatten (skeppet är kamelen). Af vilda djur finnas strutsar
och antiloper. Här och der finnas oaser, hvilka framalstra
dadlar och sydfrukter samt utgöra karavanernas hviloorter.
Den största oasen är landet Fezzan, som lyder under Tri-
poli. Den delar öknen i två delar, af hvilka den vestra
är större och fattigare på vatten. — Oasernas invånare,
Berber och Araber, lefva mest af boskapsskötsel och han-
del (främst med salt, som erhålles i öknen).

Sudan eller JVigritien
sträcker sig n. om Kongbergen och Hög-Afrika från öfra
Niger i v. till Nubien i ö. — Det är tätt befolkadt af Negrer»
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en stor del äro mohammedaner.

De vigtigaste riken äro: Timhuktu, n. om Niger, med staden
Timbuktu (en medelpunkt för karavanhandeln); — Haussa, kring Ni-
ger; — Bornu, v. om Tsad; — och Dar-For, ytterst i ö.

Senegambien.
Terrasslandet kring Senegal och Gambia, sumpigt och

osundt, men yppigt fruktbart, med härliga gummi- och
palmskogar. Invånarne (Negrer) lefva i en mängd små
stater och äro till en stor del mohammedaner. Frankrike
har kolonier vid Senegal, England vid Gambia, Portugal i s.

Öfra Guinea,
längs Guinea-vikens norra sida, sumpigt och osundt, men
rikt på tropiska vextalster, främst palmolja. Kusten delas i
Sierra-Leone-, Peppar-, Elfenbens-, Guld-, Slaf- och Benin-kusten.
Af de hedniskaNegerrikena är Aschanti störst. Vidkusten hafva
Engelsmän, Fransmän och Nederländare handelsfaktorier.

Freetown (Frihtown), på Sierra-Leone, engelsk koloni för be-
friade Negerslafvar. — Liberia, på Pepparkusten, en sjelfständig Ne-
gerrepublik.

Syd-Afrika,
1. Vestra Kustlandet. Nedra Guinea, från eqvatorn i

n. till Kap Negro i s., är äfvenledes osundt och yppigt frukt-
bart. ■— Af de hedniska Negerrikena är Kongo störst. — Ri-
kena Angola och Benguéla lyda under Portugiserna, hvilka
här hafva flera kolonier (Lcmnda, hufvudort). — Kustlandet
från Kap Negro till Oranje-floden är torrt och nästan öde.

2. Kaplandet, Afrikas sydligaste del, är ett terrassland
med tidtals förtorkade, tidtals gräsrika högslätter (Karru).
Det tillhör Engelsmännen. Infödingarne äro dels nomadi-
serande Hottentotter, dels djuriskt råa Bosjesmän. Kolonisterne
(till en del Holländare) idka åkerbruk (hvete), boskapssköt-
sel och vinodling.

Kapstaden, en förfriskningsort för Ostindiefararne.
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3. Östra Kustlandet är mest osundt, delvis torrt, del-
vis yppigt fruktbart; i n. mycket okändt, is. koloniserad!
af Européer. — Skilda delar af landet äro: Kafferlandet,
sydligast, med engelska kolonin Natal samt republikerne
Oranje och Transvaal, stiftade af utvandrade nederländska
kolonister från Kaplandet. — Sofala och Mozambik, längs
Mozambiks kanal, på hvar sin sida om Zambezi-floden,
beherrskas delvis af Portugiserna, hvilkas hufvudort är Mo-
zambik, — Suaheli- landet med kusten Zanguebar, till eqvatorn
in., lyder mestadels under sultanen af Maskat. — Invå-
narne äro mohammedaner. Hufvudort är Zanzibar, på en ö.
— Somåli-landet, en trekantigt halfö n. om eqvatorn, med
kustländerna Adschan, från eqvatorn till Kap Guardafui, och
Adel, från Kap Guardafui till Bab-el-Mandeb.

4. Det inre Hög-Afrika är till största delen obekant,
Det är i s. dels sandigt och ödsligt, dels mycket fruktbart
och temligen befolkadt. Höglandet kring Njansa har ett be-
hagligt klimat och framalstrar i ymnighet kaffe, som vexer
vildt, — Stark handel med slafvar och elfenben.

Öar.
/ Indiska hafvet. Madagaskar, en af de största öar på

jorden (10 t, qv. mil), högst bördigt på kaffe, socker m. m.
samt bebodt af Malajer, hvilka bilda några små stater. —

Maskarenhas-öarne, med samma produkter, tillhöra dels Eng-
land (Mauritius), dels Frankrike (Réunion).

I Atlantiska häpet. Azorerna och Madeira-öarne, rika på
säd, vin och sydfrukter; samt Gröna-uddens öar, torra, men
rika på salt, tillhöra Portugal. — Södra Kanarie-öarne [Te-
neriffa, med berget Piko de Teide, o. a.), fruktbara på vin,
socker och sydfrukter, tillhöra Spanien. — S:t Helena och
Ascension (Assangsiong), små klippor i Ethiopiska hafvet,
vigtiga förfriskningsorter för sjöfarare, tillhöra England.
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AMERIKA.
(750 t. qv. mil, 75 milj. mv.).

Amerika sträcker sig genom alla zoner, utom den södra
kalla zonen, har i allmänhet ett fuktigt och varmt klimat
samt en särdeles yppig vextlighet, — Dess förnämsta in-
hemska produkter ur vextriket äro: potäter, mais, maniok
och batater; tobak, kakao, vanilj, kinabark, paraguay-the.
Europeerne hafva der planterat ris, hvete, bomull, socker-
rör, kaffe, indigo m. m. De ofantliga skogarne hysa ypper-
ligt skeppsvirke, palmer, mahogny- och fårgträd. — Af mi-
neralier finnas silfver och guld i ymnighet; vidare platina,
qvicksilfver, diamanter, berg-olja m. m. — Af husdjuren äi'o
renen och hunden, ytterst i n., samt llaman (ljaman, Ame-
rikas kamel) och alpåka-fåret, på Syd-Amerikas Kordillerer,
inhemska; de europeiska husdjuren finnas i oräknelig mängd.
— Befolkningen utgöres af: ur-invånare (Indianer och Eski-
måer); inflyttade Européer (de talrikaste); och Negrer, hvilka
släpats hit såsom slafvar. Dertill komma blandningsracerne:
Mulatter, afkomlingar af Européer med Negrer; Mestizer, af
Européer med Indianer; Zambos, af Indianer med Negrer;
m. fl. Kreoler kallas alla infödde af romanisk härkomst, —

Ur-invånarne äro till en stor del hedningar och till lefnads-
sättet dels bofasta dels fiskare och jägare. Europeerne och
de öfriga äro i Nord-Amerika mest protestanter, i Syd-
Amerika katoliker. — Amerikas flesta stater äro republiker.

Nord-Amerika.
Ryska Körd -Amerika,

nordvestra hörnet af Nord-Amerika och en mängd öar (24
t. qv. mil), är högbergigt och vulkaniskt. Pelsdjur (räfvar,
hafsuttrar m. m.) finnas i mängd. — Nord-Amerikanska
Förenta Staterna hafva inköpt dessa besittningar.
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Danska Nord-Amerika eller Grönland.
Endast vestra kusten är bebodd. Infödingarne (Eski-

måerne), jordens nordligaste folk (till 78° n. br.), lefva huf-
vudsakligen af skjälfångst. Kolonierna lemna trän, räf-
skinn och ciderdun.

Brittiska Nord-Amerika.
En ofantlig landsträcka, rik på sjöar och floder. Den

glesa befolkningen består i landets största del af Indianer,
nordligast af Eskimåer, vid S:t Lorenzfloden af Fransmän och
Engelsmän. — De särskilda landsträckorna äro:

1. Kanada, vid S:t Lorenzfloden och fyra af de fem
stora sjöarne, rikt på skogsprodukter, hvete och boskap.

Montreal (Möntrihl), hufvudort för pclshandeln, med 100 t. mv.
— Quebec, fästning vid S:t Lorenzfloden.

2. Nya Brunsvig, på nämnda flods högra strand, och
halfön Nya Skottland med hamnen Halifax (Hällifäx).

3. Ön New-Fomdland, med jordens största torskfångst
på den i närheten belägna banken.

4. Kolonier på vestra kusten: Brittiska Kolumbia, rikt
på guld, med Drottning Charlottas ö och Vancouvers-ön. —

Stickeen, n. om Brittiska Kolumbia.
5. Hudsonsbayländerna: Labrador, Nya Wales (kustlandet

v. om Hudsonsvik) och Indianernas land (de inre delarne), rika
på pelsbärande djur (bäfrar m. m.). — Engelsmännen hafva
för pelshandelns skull upprättat flera faktorier i dessa länder.

Nord-Amerikanska Förenta Staterna
upptaga mellersta delen af Nord-Amerika från det ena haf-
vet till det andra (130 t. qv. mil). Riket gränsar in. till
Brittiska Nord-Amerika, i s.v. till Mexiko (Rio del Norte).
— Med en flitig odling af det bördiga landet (mais, hvete
och lin i n., bomull, ris, tobak och socker i s.), en ansen-
lig boskapsskötsel, ett stort fiske (hvalfisk- och torskfångst),
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mångfaldiga mineraliska I'ikedoinar (guld, silfver, bergolja
m. m.) och en blomstrande industri (i n.0., främst skepps-
byggeri) förenar sig en liflig och vidsträckt handel. Denna
befordras genom en mängd kanaler och jernvägar samt är
näst Englands den största i verlden. Landets förnämsta ut-
försvaror äro: bomull i ofantlig mängd, säd och guld. — Af
invånarne (35 milj.) äro de flesta till börden Engelsmän, och
Engelskan är landets allmänna språk; dernäst komma i an-
tal Irländare, Tyskar och Negrer. Iv. finnas ännu fria In-
dianer, hvilka jaga bisonoxar m. m. — Till religionen äro
de flesta invånarne protestanter. — Riket består af 39 sta-
ter, 8 territorier och 1 distrikt, alla med republikansk för-
fattning. Det styres af en pä fyra år vald president.

I Atlantiska kustlandet: New-York (Nju-York), vid Hudson-flo-
den, Amerikas folkrikaste stad och största handelsstad, med 1 milj.
mv.; — Filadeljia, Amerikas andra handelsstad (hvete), med Va milj -
mv.; —r Baltimore, ansenlig handel (mjöl), 200 t.; — Boston (Bostn),
stor handels- och fabriksstad, 80 t.; — Washington (Woschingten), i
distriktet Kolumbia, regeringens säte; — New-Orleans (Nju-Orlihns),
på Mississippis sumpiga deltaland, verldens största bomullshandel,
200 t. — I det inre landet: S:t Louis (Säng Lvi), vid Mississippi, nära
Missuris inflöde, handel, 160 t. mv.; — Cincinnati, vid Ohio, ansenlig han-
del med svinkött, 160 t. mv.; — Chicago (Tschikähgo), vid södra ändan
af Michigan, storartad spanmålshandel, 1801, mv. —På vestra kusten:
San Francisco, i det guldrika Nya Kalifornien, stark sjöfart, 1001, mv.

Hit höra äfven: nordvestra hörnet af Nord-Amerika samt öarne
derinvid (Aleuterna m. fl.) och dessutom några små öar i Australien.

F. d. Spanska Nord-Amerika.
1. Mexiko. En högslätt mellan Stilla hafvet och Me-

xiko-viken med halföarne Gamla Kalifornien och Yukatan,
rik på silfver och guld samt andra dyrbara naturalster (ka-
kao, vanilj, kochenille, mahogny- och kampéche-träd m.
m.). —. Språket är spanska, religionen katolsk. Riket (8
milj. mv;) har mestadels haft republikansk författning.

Mexiko, hufvudstad, praktfullt. 2001. — Zacatecas, rika silfver-
grufvor. — Vera Cruz (Kruss), på östra kusten, hamn för Mexiko.

2. Central-Amerika. En bergig, smal och högst vul-
kanisk landsträcka mellan Stilla och Karaibiska hafvet med
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ungefår samma produkter som i Mexiko, samma språk och
religion. Består af republikerna Guatemala, Honduras, San-
Salvador, Nicaragua, Costa Rica och Panama. England eger
kolonien Honduras, sydöstra delen af halfön Yukatan, rik
på mahogny- och kampécheskogar.

Panama, vid viken af samma namn, stark sjöfart, jernväg
öfver näset.

Westindien.
Öarne mellan Nord- och Syd-Amprika, högbergiga och

vulkaniska, med ett hett och fuktigt klimat. Stark odling
af socker, kaffe, tobak, bomull och indigo m. m.

1. Stora Antillerna: Kuba och Portoriko tillhöra Spanien;
Jamaika England; San Domingo eller Haiti utgör Negerrepubli-
ken Haiti (vestra delen) och Mulattrepubliken San Domingo
(östra delen).

Havanna, på Kuba, cigarrfabriker, stark handel. 180 t.

2. Små Antillerna eller Karaiberna höra dels till Eng-
land (Barbados, Trinidad m. fl.), dels till Frankrike (Guade-
loupe, Martinique o. a.), Nederländerna, Danmark och Sverge
(S:t Barthélemi).

3. Bahamä-öarne eller Lukayerna, låga och kala, till-
höra England. — Guanahäni, det första af Columbus i Ame-
rika upptäckta land (1492).

Syd-Amerika.

F. d. Spanska länder (för nan. 9 republiker).
De tre Columbia-staterna, rika på tropiska produkter

och ädla metaller: 1. Nya Granada, nordvestra hörnet af
Syd-Amerika, med li. st. Bogotä. — 2. Venezuela, kring Ori-
noko, med h. st. Caraccas. — 3. Ecuador, under eqvatorn,
med h. st. Quito (Kito); vulkanen Kotopaxi; Galäpagos - öarne.

De två Peruanska staterna, delvis torra och ofruktbara,
rika på ädla metaller, kinabark och guano. — 4. Perii, ett
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högland kring Marannons källor, med h. st. Lima. 1001.—
5. Bolivia, ett alpland med Andernas högsta toppar.

Chuquisaca (Tschukisaka), h. st. — Pötosi, berömda silfvergrufvor.
6. Chile (Tschile), ett långsmalt, härligt kustland på

Andernas vestra sluttning, rikt på silfver, koppar och hvete.
San Jago, hufvudstad. 100 t. — Valpara-iso, stor sjöhandelsstad.

— Ön Juan Fernändez, der Robinson Krusoe lefde.

Staterna pä Platås flodområde, stora, gräsrika slätter
(Pampas) med tallösa boskapshjordar. 7. Argentinska republi-
ken eller Förenade staterna vid Platå-floden; h. st. Buenos -Ayres,
vid Platå-floden, vigtig handel med hudar, 150 t. mv. —

8. Paraguay, mellan Paranå och Paraguay, med h. st. As-
sumpcion vid Paraguay; förnämsta utförsvaran är paraguay-
the (mate). — 9. Uruguay, med hufvudstaden Montevidéo, vid
Platå- floden, handel med hudar.

I alla dessa 9 republiker är språket spanska, reli-
gionen katolsk.

F. d. Portugisiska besittningar.
Kejsardömet BRASTLIEN (150 t. qv. mil med blott 8

milj. mv). Låglandet vid Marannon upptages dels af ofantliga
skogar, dels af vidsträckta grässlätter. Brasilianska hög-
landet är ett af de rikaste länder på jorden {kaffe och soc-
ker, landets förnämsta utförsvaror, bomull, ris, brasilieträd,
guld, platina, diamanterm. m.). — Språket är portugisiska,
religionen katolsk, kejsarens makt inskränkt.

Rio Janeiro (Dschaneiro), hufvudstad, Syd-Amerikas största
och mest handlande stad (kaffe). 3001. — Bahia, Syd-Amerikas andra
stad. 150 t.

Europeiska besittningar.
Guyana, ett bergigt kustland i Syd Amerikas nordöstra

del, rikt på alla slags tropiska vexter (främst socker), men
sumpigt, hett och osundt. — Det är deladt mellan England,
Nederländerna och Frankrike.
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Magelhaens land
eller Patagonien, Syd-Amerikas sydligaste del, är ödsligt
och bebos af ett beridet jägarfolk, de högvexta Patagonierne.

Öar.
Eldslandet, bestående af flera öar, bebos af de råa Pe-

scheräerne, jordens sydligaste folk. De lefva af fiske. Falk-
lands-öarne, rika på pinguiner och andra trangifvande djur,
tillhöra England.

AUSTRALIEN.
(170 t. qv. mil, 2 milj. mv.)

Nya Holland ligger i heta och södra tempererade zo-
nerna, öarne ligga nästan alla i heta zonen. Klimatet är i
de inre delarne af Nya Holland kontinentalt; på öarne rå-
der en ständig, mild sommar. — Nya Hollands Fauna och
Flora äro mycket fattiga samt derjemte egendomliga (kän-
guruh, näbbdjuret, bladlösa acacieträd m. m.). Utmärkande
för denna kontinent äro äfven de såkallade Scrubs, d. a. stora
landsträckor, öfvervuxna med taggiga buskar. — Öarnes
Fauna är ännu fattigare än Nya Hollands, hvaremot Flo-
ran är vida rikare än fastlandets. Nya Guinea har de här-
ligaste ostindiska produkter. Denna ö, en af de största på
jorden (13 t. qv. mil), är för öfrigt föga känd. På de små
öarne, hvilka uppkommit genom koraller, finnas af träd
nästan endast kokospalmer och brödfruktträd. Dessa jemte
sago- och kålpalmer, batater, pisang och jamsrötter m. m.
ersätta i Australien saknaden af säd. De införda, vanliga
kulturvexterna och husdjuren trifvas öfverallt. — Af mine-
ralier har Nya Holland guld och stenkol i ymnighet samt
dessutom nästan alla nyttiga metaller. På Nya Zeeland
finnes äfvenledes guld. — Ur-invånarne äro i Nya Holland
och på öarne närmast intill Nya Holland Papuas, på Nya
Zeeland och de öfriga öarne Malajer. Papuas äro nästan
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de råaste af alla yildar., Mal^raä järo mera tillgängliga
för europeisk bildning. Öe hafva till en del antagit kristen-
domen och lefva i små stater. Tatuering eller seden ätt
insticka figurer på huden brukas öfverallt. — Invånarne
på Sandwichöame idka handel och sjöfart ända till Amerika
och Asien. Dessa öar utgöra en konstitutionel monarki,
hvars konung residerar i Honolulu, på ön Oahu, en af sjö-
farare mycket besökt hamn. En stor del af Australien har
tagits i besittning af. europeiska nationer.

De europeiska besittningarne äro:
1. Engelska: På Nya Hollands kuster sex landsträckor: tyueens-

(Kwihns)-Zano? — och Nya Syd-Wales med staden Sidney (univ., 90 t.
mv.) på östra kusten; — det guldrika Viktoria med staden Melbourne
(Mellbörn, 100 t. mv.) — och &yd-Australien på södra kusten; — Vest-
Australien, sydvestra hörnet; — samt Nord-Australien eller Alexandra-

land s. om Karpentaria - viken. — Stark fårskötsél och sädesodling
samt uförsel af ull. — Öarne: Van Diemens land eller Tasmania med
staden Hobarton, vigtig hamn, jordens sydligaste stad; — Nya Zee-
land, berömdt lin; — Vitt- eller Fidschi-öarne; m. fl. små öar.

2. Franska; Sällskapsöarne, Låga-öarne, Mendannas- öarne och Nya
Kaledomen.

3. Spanska: Marianerna.
4. Nederländska: nordvestra delen af Nya Guinea.
Nordamerikanska besittningar äro några små öar mellan Lord Mul-

graves öar och Mendannas-öarne.

Af jordens stater äro de största:
Till vidden: Ryska riket med 375 t. qv. mil, Brittiska

och Kinesiska rikena hvardera med 200 t. qv. mil, Nord-
amerikanska Förenta staterna och Brasilien hvardera med
150 t. qv. mil, Turkiet med 60 t. qv. mil.

Till folkmängden: Kinesiska riket med 400 milj. invå-
nare, Brittiska riket med 180 milj., Ryska riket med 75*
milj., Frankrike med 44 "milj., Turkiet med 38 milj., Nord-
amerikanska Förenta staterna och Japanska riket hvardera
med 35 milj., Österrike med 33 milj., Preussen och Italien
livardera med 24 milj.


